INDICATII PENTRU PREDAREA ESANTIOANELOR PERSOANEI IN FUNCTIE LA
LABORATORUL DE INCERCARI "ALIMENTI"
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Esantioanele pentru analizele de laborator pot fi preluate de catre persoana in functie la Laboratorul
de incercari "ALIMENTI" personal la obiectul solicitantului dupa solicitare prealabila de vizita.
Solicitarile de vizita trebuie trimise cel putin cu 24 de ore inainte de vizita la tel. +359-3127-22-00 sau
+359-878-277-077.
Esantioanele trebuie sa fie insotite de catre unul dintre urmatoarele documente:
 cerere ФК 508-1 http://www.alimenti-bg.com/wp-content/uploads/2017/11/заявка-RO.doc
 Act pentru prelevarea esantionului model БАБХ-1;
 Alt document - scrisoare de insotire, proces verbal, scrisoare de atribuire, solicitare, cerere;
Documentul de insotire trebuie sa contina cel putin urmatoarea informatie:
 Denumirea solicitantului: numele persoanei fizice, denumirea persoanei juridice, numarul fiscal,
adresa, denumirea si tipul obiectului de la care au fost prelevate esantioanele
 Descrierea exacta a esantionului - denumire
 Denumirea producatorului, marca, alt marcaj
 Data de fabricatie, lot numar
 Cantitatea exprimata in grame, mililitrii
 Numar de unitati furnizate (mostre)
 Descrierea exacta si nominativa a indicilor de incercare solicitate
 Solicitarea in mod explicit, a dorintei de prezentare a rezultatelor cu incertitudine
 Solicitarea in mod explicit, a dorintei de a fi prezenti pe timpul incercarilor
 Telefon de contact
 Modalitatea de obtinere a rezultatelor: personal la LI "ALIMENTI", prin curier cu plata la
primire, pe cale electronica dupa efectuarea platii.
 Numele, functia si semnatura persoanei care a predat esantionul
Persoana in functie de la LI "ALIMENTI" verifica in momentul primirii conformitatea
esantioanelor si documentele de insotire.
Nu se accepta esantioane fara document de insotire sau cu date incomplete, nu se accepta cereri
verbale si cereri prin telefon.
Nu se accepta esantioane in proces de degradare sau cu ambalaj deteriorat, cu exceptia cazului in
care acest fapt este mentionat in mod explicit de catre solicitant in documentul de insotire.
Cantitatile minime de esantioane pentru produse alimentare, preluate pentru incercari sunt:
 Pentru incercari fizico-chimice - 300 grame
 Pentru incercari microbiologice - pentru Salmonela si Listeria cate 250 grame, pentru toate
celelalte - total de 200 grame;
 Pentru analiza organoleptica - 6 buc. ambalaje destinate consumatorului (dupa posibilitate) sau
cel putin 600 grame de produs, pentru produse la care se solicita descrierea ambalajului - cel
putin un ambalaj intreg.
Cantitatile minime de esantioane pentrue apa, preluate pentru incercari sunt:
 Pentru incercari fizico-chimice - 1500 mililitrii
 Pentru incercari microbiologice - cel putin 2000 mililitrii;
 Pentru analiza organoleptica - 6 buc. ambalaje destinate consumatorului (dupa posibilitate) sau
cel putin 1000 mililitrii, iar pentru apa la care se solicita descrierea ambalajului - cel putin un
ambalaj intreg.
Solicitantul poarta raspundere pentru caracterul reprezentativ al esantionului.
Esantioanele de control sunt pastrate de catre solicitant si nu trebuie preluate de catre laborator.
Esantioanele sunt introduse in recipiente curate atunci cand sunt preluate de la solicitant, la
preluarea esantioanelor pentru analiza microbiologica se folosesc recipiente si echipamente sterile.
Timpul necesar pentru efectuarea incercarilor este:
 de la 3 pana la 5 zile lucratoare pentru analizele fizico-chimice;
 de la 3 pana la 7 zile lucratoare pentru analizele microbiologice, pentru conserve timpul se
prelungeste cu inca 7 zile
 pana la 2 zile lucratoare pentru analizele organoleptice.

