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CERTIFICAT DE ACREDITARE  
Nr. LI 1205 

 
Asociaţia  de  Acreditare  din  România – RENAR, fiind recunoscută ca Organism 
Naţional de Acreditare prin OG 23/2009, prin prezentul certificat atestă că organizaţia: 
 

INSTITUTUL NAȚIONAL DE CERCETARE-DEZVOLTARE MEDICO-
MILITARĂ ,,CANTACUZINO'' 

 

Bucureşti, Splaiul Independenţei  nr. 103, sector 5 

 
prin 

 

Laborator control calitate  
 
îndeplineşte cerinţele SR EN ISO/IEC 17025:2018 şi este competentă să efectueze 
activităţi de ÎNCERCĂRI, aşa cum se detaliază în Anexa la prezentul certificat de 
acreditare. 

Această acreditare este menţinută cu condiţia îndeplinirii în mod continuu a criteriilor 
de acreditare stabilite de Asociaţia de Acreditare din România - RENAR.  

Prezentul certificat este însoţit de Anexa nr. 1/14.09.2020 (2 pagini), parte integrantă 
a acestuia. 

Certificatul de acreditare este un document de acreditare esențial, care poate fi revizuit 
și emis periodic de către RENAR. Cea mai recentă versiune a certificatului de 
acreditare este disponibilă pe website-ul RENAR, www.renar.ro. 

Data acreditării iniţiale: 31.01.2019 
Data actualizării: 14.09.2020 
Data expirării acreditării: 30.01.2023 
 

DIRECTOR GENERAL  
AL STRUCTURII EXECUTIVE 

 

Alina Elena TAINĂ 

PREŞEDINTE AL CONSILIULUI  
DE ACREDITARE 

 

dr. ing. Dumitru DINU 

 

ASOCIAŢIA  DE  ACREDITARE   DIN  ROMÂNIA - RENAR 
Bucureşti, Calea Vitan nr. 242, sector 3, cod 031301 

CIF RO 4311980 
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INSTITUTUL NAȚIONAL DE CERCETARE-DEZVOLTARE MEDICO - MILITARĂ 
„CANTACUZINO’’ 
 

prin Laboratorul control calitate 
 

București, Splaiul Independenței  nr. 103, sector 5 

 
 
A. Încercări efectuate în localuri permanente 
 

Nr. 
crt. 

Domeniul de activitate / Tehnica de 
măsurare / Denumirea încercării 

Material / produs / 
obiect supus încercării 

Documentul de 
referinţă 

 Încercări microbiologice 

1. Testarea sterilității prin însămânțare directă în 
mediul de cultură 

Dispozitive medicale Farmacopeea 
Europeană,  
Ed. 9.0/01/2017, 2.6.1. 
P.O.-02484-80.02-001 

2. Testarea sterilității prin metoda filtrării prin 
membrană 

Dispozitive medicale Farmacopeea 
Europeană,  
Ed. 9.0/01/2017, 2.6.1. 
P.O.-02484-80.02-002 

3. Testarea microbiologică a produselor nesterile: 
număr total de particule viabile aerobe, prin 
metoda filtrării prin membrană  

Dispozitive medicale Farmacopeea 
Europeană,  
Ed. 9.0/01/2017, 2.6.12. 
P.O.-02484-80.02-005 

 Teste de eficiență microbiologică substanțe cu acțiune antimicrobiană 

4. Testarea cantitativă a suspensiei pentru 
evaluarea activității bactericide de bază a 
antisepticelor și dezinfectantelor chimice 
Metoda de testare și cerințe (faza 1) 
 

Antiseptice și 
dezinfectante chimice 

SR EN 1040, ediția 
decembrie 2009 
P.O.-02484-80.02-030 

5. Testarea cantitativă a suspensiei pentru 
evaluarea activității bactericide a antisepticelor 
și dezinfectantelor chimice utilizate în domeniul 
agro-alimentar, industrial, casnic și în 
colectivități 
Metoda de testare și prescriptii  (faza 2, etapa 
1) 

Antiseptice și 
dezinfectante chimice 

SR EN 1276, ediția 
decembrie 2019 
P.O.-02484-80.02-031 

6. Încercarea cantitativă a suspensiei pentru 
evaluarea activității bactericide în domeniul 
medical 
Metoda de încercare și cerințe (faza 2, etapa 1) 
 

Antiseptice și 
dezinfectante chimice 

SR EN 13727+A2, ediția 
martie 2016 
P.O.-02484-80.02-033 

7. Încercarea cantitativă a suspensiei pentru 
evaluarea activității fungicide sau levuricide a 
antisepticelor și dezinfectantelor chimice 
utilizate în domeniul agro-alimentar, în industrie, 
în domeniul casnic și în colectivități 
Metoda de încercare și cerințe (faza 2 etapa 1) 
 

Antiseptice și 
dezinfectante chimice 

SR EN 1650, ediția 
noiembrie 2019 
P.O.-02484-80.02-039 
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Nr. 
crt. 

Domeniul de activitate / Tehnica de 
măsurare / Denumirea încercării 

Material / produs / 
obiect supus încercării 

Documentul de 
referinţă 

8. Testarea cantitativă a suspensiei pentru 
evaluarea activității fungicide sau levuricide de 
bază a antisepticelor și dezinfectantelor chimice 
Metoda de testare și cerințe (faza 1) 

Antiseptice și 
dezinfectante chimice 

SR EN 1275, ediția 
decembrie 2009 
P.O.-02484-80.02-040 

Sfârşit document 

 
 

DIRECTOR GENERAL AL STRUCTURII EXECUTIVE 
Alina Elena TAINĂ 

 
 
 

 


