Declaratia privind imparțialitatea angajaților și CALILAB sub proprie răspundere
Subsemnatul/ subsemnata
Nume………………………………….
Prenume …………………….
angajat al CALILAB în functia de …………………
declar pe proprie răspundere imparțialitatea activității mele din cadrul CALILAB și a CALILAB în evaluarea
performanței paticipanților la scheme = laboratoare de analize medicale pentru că :
 nu dețin funcția de vicepreședinte și nu sunt membru al Comitetului Director al organismului national de
acreditarte RENAR care printre alte atribuții conform paginii publice oficiale www.renar.ro ”numeşte /
revocă preşedintele şi membrii Consiliului de Acreditare şi stabileşte remuneraţia acestora”- Consiliul de
acreditare unde se iau deciziile privind acreditarea sau suspendarea sau retragerea acreditarii unui furnizor
de incercari de competenta sau a unui laborator de analize medicale ;
 nu detin o functie de conducere executivă în cadrul organismului national de acreditarte RENAR unde se
iau deciziile privind acreditarea sau suspendarea sau retragerea acreditarii unui furnizor de incercari de
competenta sau a unui laborator de analize medicale ;
 nu lucrez intr-un laborator de analize medicale care are contract comercial de EQC cu CALILAB;
 nu sunt evaluator RENAR care prin evaluarile la fata locului in laboratoarele de analize medicale
urmaresc documentele si istoricul activitatii laboratorului pentru a propune ca parte a Echipei RENAR de
evaluare Consiliului de Acreditare ”opţiunile selectate de un organism de acreditare„ conform NOTEI de la cerința
C.5.1.4 a standardului SR EN ISO/CEI 17043:2010 –” de la menţinerea acreditării în măsura în care se acordă atenţie
corespunzătoare acţiunilor corective în cadrul intervalului de timp convenit, la suspendarea temporară a acreditării
pentru încercările relevante (supuse acţiunilor corective), până la retragerea acreditării pentru încercările
relevante.”
 nu dețin funcția de evaluator al RENAR care ca parte a ”Echipei de evaluare a RENAR analizează, cu ocazia
evaluărilor, performanţa OEC ( NB.laboratorului de analize medicale=participant la scheme) în
conformitate cu procedurile documentate ale RENAR care iau în considerare participarea şi performanţa
OEC în cadrul încercărilor de competență pentru fiecare sub-disciplinǎ ( nesatisfăcătoare și discutabile) şi
le consemneză în raportul de evaluare” conform cerinței 4.9 Politica privind utilizarea în acreditare a
încercărilor de competenţă şi a comparărilor interlaboratoare Cod: P-04 Ediția din 06.05.2021 .
 Asociația CALILAB asigură conformitatea cu cerința 4.4 din Politica privind utilizarea în acreditare a
încercărilor de competenţă şi a comparărilor interlaboratoare Cod: P-04 Ediția din 06.05.2021 Pagina 6/9
” independența schemei PT de orice interes legat de producția, marketing-ul sau distribuția de echipamente,
reactivi sau calibratori în domeniul de activitate al laboratorului” pentru că Asociația CALILAB nu
produce, nu promovează și nici nu distribuie în laboratoarele de analize medicale ”echipamente, reactivi sau
calibratori în domeniul de activitate al laboratorului.”
NOTĂ:
Dacă un angajat al CALILAB deține o funcție în RENAR sau este evaluator RENAR trebuie să declare la CALILAB
modul în care RENAR asigură imparțialitatea situației conform Politicii Imparțialitatea Cod: P-01 Ediția din
24.07.2019 a RENAR.
Data…………….
Semnătura
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