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2. SCOPUL ŞI DOMENIUL DE APLICARE
Procedura stabileşte modul de eşantionare a obiectelor de încercări: materie
primă, produse alimentare şi nealimentare supuse expertizei sanitare, investigaţii de
laborator pentru specialiştii secției expertize în sănătate publică și altor secții operative
cu scopul de expertize în scopul supravegherii sanitaro-epidemiologice sau avizării
sanitare.
Scopul acestei proceduri este asigurarea eşantionării adecvate a probelor
(mostrelor) conform documentelor normative în vigoare pentru laboratoarele

din

componenţa Centrului de Încercări de Laborator în scopul supravegherii sanitaroepidemiologice sau avizării sanitare.
Procedura este aplicabilă laboratoarelor CÎL al CNSP care primesc probele prin
intermediul secției expertize în sănătate publică și altor secții operative cu scopul de
expertize în scopul supravegherii sanitaro-epidemiologice sau avizării sanitare.
Pentru

laboratoare care nu fac parte din Centrului de Încercări de Laborator

acreditat MOLDAC și nu efectuează cercetări cu scop de expertiza sanitară a
produselor – sunt POS interne pentru prelevarea mostrelor (inclusiv probelor biologice)
conform specificului laboratorului.
Procedura este difuzată în varianta electronică de către Managerul calităţii prin
plasarea PSM în țea
re internă de cominicare a CNSP (spațiu autorizat pe server
transit).
4. REFERINŢE NORMATIVE
SM SR EN ISO/IEC 17025:2006

Cerinţe
generale
pentru
competenţa
laboratoarelor de încercări şi etalonări

MC 4.2, revizia a. 2014

Manualul Calităţii al Centrului Naţional de
Sănătate Publică cu Centrul de Încercări de
Laborator

PSM

Procedurile Sistemului de management

Centrul de Încercări de Laborator
Procedura sistemului de management

Ediţia 3
Data 06.10.14
Revizia 1

EŞANTIONAREA PROBELOR PENTRU ÎNCERCĂRI DE
pag. 4 din 6
LABORATOR
PSM 5.7

5. TERMENI ŞI DEFINIŢII
Termenii

utilizaţi în prezenta procedură sînt conformi SM SR EN

ISO

9000:2011 “Sisteme de management a calităţii. Principii fundamentale şi vocabular”.
6. MODUL DE EŞANTIONARE A PROBELOR
6.1.Persoanele juridice şi fizice se adresează pentru efectuarea expertizelor
sanitare, investigaţiilor sau măsurătorilor cu cerere pentru expertiză sanitară CES 4.4-1.
La acceptarea adresări de către conducătorul CNSP se încheie contractul cu indicarea
volumului, termenului şi costului lucrărilor necesare.
6.2. La efectuarea investigaţiilor şi măsurătorilor în scopul expertizei sanitare
eşantionarea probelor se organizează/îndeplineşte de către specialiştii secţiilor din
cadrul direcţiei supravegherii sanitară - secţia expertize în sănătate publică, siguranţa
alimentelor, sănătatea în relaţie cu mediul, sănătatea copiilor şi tinerilor, aeronautică,
sănătatea ocupaţională, Centrul siguranţă chimică şi toxicologie , Centrul radioprotecţie.
Produsele prelevate de către specialiştii secţiilor nominalizate sunt codificate şi
înregistrate în secţia expertize în sănătate publică (formularul nr.305/e „Registru
distribuirii probelor producţiei prezentate pentru certificare”).
6.3 Eşantionarea probelor de către specialiştii CNSP se efectuează în conformitate
cu DN în vigoare (lista se anexează). Lista DN este accesibilă pentru solicitant, fiind
îndeplinit unul din formularele de Procese verbale de eşantionare (nr.317/e, nr. 325/e,
nr. 333-e, nr.335/e).
6.4. Clientul este informat preventiv despre regulile de eşantionare, volumul
selectat, documentele normative, în baza cărora se efectuează eşantionarea. Volumul
optimal a diferitor

tipuri de produse depinde de programul investigaţiilor şi este

prevăzut de documentele normative de eşantionare a probelor pentru grupuri concrete
de produse. Probele selectate se împachetează (dacă e cazul), se sigilează la locul
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eşantionării. Probele pentru investigaţii se primesc în ambalajul producătorului conform
DN pentru produsul concret.
6.5. Eşantionarea se exercita de specialiştii CNSP instruiţi corespunzător privind
procedura de prelevare cu întocmirea a 2 exemplare de procese verbale. Primul
exemplar se prezintă cu proba la ghişeu unic, exemplarul

doi se înmînează

solicitantului.
6.6. În cazul prezentării mostrelor de către solicitant şi alte organisme de certificare
acest fapt se indică în documentul de însoţire a mostrei, precum şi în raportul
încercărilor de laborator (formularul nr.343/e), care se referă numai la mostră prezentată
şi investigată.
6.7. Eşantioanele prelevate sînt identificate corespunzător de către experţi, cu
precizarea:
- denumirii complete, sortimentului de produse;
- denumirii întreprinderii producătoare şi ţării de origine, de expediţie;
- tipul ambalajului;
- marcării;
- volumului sau masei produsului în ambalaj;
- numărului lotului;
- datei fabricării şi termenului de valabilitate sau termenului de expirare;
- condiţiilor de păstrare;
- domeniul de utilizare.
6.8. Probele prelevate se transmit de către specialiştii secţiei expertize în sănătate
publică sau alţi specialişti care au efectuat prelevarea în laboratoarele corespunzătoare a
CÎL însoţite de procesul verbal de codificare a probelor (mostrelor) (formularul nr.3173/e).
6.9. Probele analizate de CÎL cu scop de expertiză sanitară pot fi eșantionate de
specialiștii Organismelor de evaluare conformității acreditate pentru certificarea
produselor. În acest caz secția expertize în sănătate publică încheie contract cu OEC
respectiv în care este stipulat ca responsabilitatea de prelevarea probelor îl are OEC și
CÎL eliberează raportul de încercări pentru proba prelevată. În raportul de încercări
eliberat de CÎL acreditat MOLDAC se indică OEC responsabil de prelevare a probelor.
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7. RESPONSABILITĂŢI
Director general – aprobarea procedurii;
Conducătorul CÎL, vicedirector încercări de laborator- supervizarea îndeplinirii
procedurii;
Specialiştii secției expertize în sănătate publică - responsabili pentru eşantionarea
probelor medii pentru investigaţii, care reprezintă lotul de produse evaluat în întregime.
Managerul calităţii - efectuarea auditurilor interne privind respectarea procedurii,
introducerea modificărilor în procedura.
8. LISTA FORMULARELOR UTILIZATE
Înregistrările ca dovadă că activităţile indicate în procedura în cauză au fost efectuate
sînt următoarele formulare completate:
nr
d/o
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Denumirea formularului
Cerere pentru expertiză sanitară
Actul de prelevare a probelor (mostrelor)
Procesul verbal de codificare a probelor (mostrelor)
Proces verbal de recoltare a probelor de apă
Proces verbal de selectare a articolelor (veselă, jucării,
îmbrăcăminte) din polimeri şi alte materiale,
Proces verbal de recoltare a probelor produselor alimentare
Raport a încercărilor de laborator

Codul
CES 4.4-1
nr.317/e
nr.317-3/e
nr. 325/e
nr 333/e
nr.335/e
nr.343/e

