FIŞA DE ACCEPTARE A CONDIŢIILOR DE ANALIZĂ
Nr. document însoţire probe …………..……. din data………………………..
Beneficiar  PJ/  PF : ........................................................
reprezentat de (1)Nume şi Prenume ………………………………………
Act identitate:  CI/  BI/  Pasaport Seria ………… Nr. ………………
Prin semnarea acestui formular imi exprim acordul pentru2:
1. metodele, procedurile de analiză utilizate; regula de decizie aplicată de laborator pentru declarația de conformitate;
2. tarifele în vigoare la data solicitării încercărilor;
3. perioada de execuţie (durata estimativă, în zile lucrătoare) a încercărilor solicitate ;
4. neexecutarea tuturor incercarilor solicitate ;
5. efectuarea de încercări în regim de subcontractare ;
6. efectuarea de încercări suplimentare pentru confirmare și suportarea costurilor acestora.
7. declararea în Buletinul de analiză a tuturor compuşilor identificaţi prin utilizarea metodelor care permit determinarea
simultană a mai multor compuşi (inclusiv a celor nesolicitaţi în cererea de analiză);
8. informarea autorităţii competente, în cazul obţinerii unui rezultat neconform/prezintă risc de neconformitate, potrivit
reglementărilor în vigoare;
9. achitarea pe loc (cash) sau în avans (pe baza unui contract) a contravalorii examinării probelor - pentru cererile de
analiză care solicită examene microbiologice, de prospetime, Aflatoxina M1, fosfataza alcalină şi pentru analizarea
probelor de apă;
10. achitarea pe loc (cash) sau în avans (pe baza unui contract) a contravalorii examinarii probelor – cu termen de
valabilitate mai mic de 5 zile;
11. analizarea probelor numai după confirmarea plăţii în contul I.I.S.P.V. în maxim 5 zile lucrătoare de la data emiterii
facturii, ceea ce implică achitarea cu OP a analizelor solicitate în maxim 48h de la emiterea facturii – pentru alte
analize decât cele prevăzute la pct-ul 9;
12. nerestituirea probelor recepţionate și înregistrate în Institutul de Igienă și Sănătate Publică Veterinară ;
13. ecarisarea probelor: pentru care nu s-a făcut confirmarea plăţii în contul I.I.S.P.V. în maxim 5 zile lucrătoare de la data
emiterii facturii; dacă sunt respinse după recepţia primară (justificat din punct de vedere tehnic); a resturilor rezultate
după procesul analitic;
14. prelucrarea datelor cu caracter personal şi privind libera circulaţie a acestor date, conform legislației în vigoare
Semnătura beneficiar:
Data:

1

se aplică pentru PJ (persoane juridice).

In cazul in care clientul nu isi exprima acordul pentru conditiile precizate mai sus, se respinge
cererea de analiza.
2
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