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SC Biosol psi SRL
Societate certificată SR EN ISO 9001:2008 și SR EN ISO 14001:2005, laborator
acreditat SR EN ISO/CEI 17025:2005, înregistrat la Mininsterul Sănătății pentru 
monitorizarea calității apei potabile și abilitat pentru determinări de noxe profesionale
Str. Torcători Nr. 6 Ploiești
Ploiești, Prahova
Tel: 0344 107813     Tel: 0371 322551    Tel/Fax: 0244 517408
Web: www.biosol.ro    E-mail: laborator@biosol.ro
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SC Biosol Psi SRL
Formular de comandă
9.0.0.2.20101008.2.720808
FORMULAR DE COMANDĂ
Prelevare:
Metode analiză:
Prețuri:
Plată cu:
care își asumă răspunderea cu privire la data, locul și modul de prelevare a probelor
Primirea rapoartelor:
Crt
Tip probă
Indicator
Loc de prelevare/
Adresă punct de lucru
Limită/
Lege relevantă
1. Pregătirea recipientelor de prelevare. Recoltarea apei pentru analize fizico-chimice se face în flacoane curate de sticlă borosilicată sau polietilenă, prevăzute cu dop înşurubat, rodat sau închise ermetic. Recoltarea probelor de apă se va face conform recomandărilor din procedurile specifice de analiză. 
2. Tehnica recoltării şi volumul probelor de apă. Probele recoltate trebuie să fie reprezentative şi să nu introducă modificări în compoziţia şi calitatea apei datorită unei tehnici defectuoase sau a unor condiţii incorecte de pregătire a echipamentului de prelevare şi de colectare a apelor. Flacoanele de sticlă sunt preferate pentru compuşi organici şi specii biologice. Pentru a se asigura că se utilizează recipiente adecvate se va consulta standarcul de referinţă ISO 5667-3:2012. Pentru analize microbiologice recipientele de prelevare se aleg conform recomandărilor standardului ISO 19458:2006. 
3. Identificarea probelor Se recomandă să se înregistreze pe eticheta fiecărui flacon cu probă, locaţia, data şi ora de prelevare, imediat după umplere şi închidere . 
4. Transportul şi conservarea probelor Flacoanele cu probe vor fi transportate în ambalaj izoterm şi aşezate într-un suport care să le protejeze de loviri sau împrăştieri.Conservarea probelor de apă constă în răcirea lor la o temperatură cuprinsă între 2°C şi 5°C, la întuneric. Probele trebuie să fie aduse într-un timp foarte scurt de la recoltare la Laboratorul de Mediu Biosol.  
.\Documente\Site\speech-bubble-yel.png
Folosiți butoanele
+ și - pentru a
adăuga sau șterge
indicatori
1
3
5
8
	CurrentPage: 
	PageCount: 
	Numărul beneficiarului de înregistrare pentru prezenta comandă: 
	Data la care s-a emis prezenta comandă: 
	Numele companiei sau a persoanei fizice care emite prezenta comandă. Acesta este numele pe care se va emite și factura fiscală.: 
	Metoda de prelevare folosită de către laborator sau beneficiar: 
	Prelevarea va fi executată de către laboratorul Biosol: 1
	Prelevarea va fi făcută de către beneficiar: 1
	Prețurile sunt cele stabilite prin oferta anterioară acestei comenzi: 
	În caz de comandă directă, fără ofertă anterioară, se vor folosi prețurile de listă ale laboratorului: 
	Plata se va executa prin ordin de plată: 
	Plata se va face cu filă CEC: 
	Plata se va face cu numerar: 
	Primirea rapoartelor se dorește doar prin poșta clasică: 
	În adiție la trimiterea originalelor prin poșta clasică, se dorește și trimiterea copiilor prin fax: 
	În adiție la trimiterea originalelor prin poșta clasică, se dorește și trimiterea copiilor la următorul e-mail: 
	EmailField: 
	Șterge un indicator deja prezent: 
	TextField2: 1
	Tipul de probă pentru care se dorește analiza: 
	Numele indicatorului se poate selecta din listă sau se poate scrie manual. Înainte de selectarea indicatorului, trebuie selectat tipul de probă din câmpul anterior.: 
	Locația exactă unde se execută prelevarea sau analiza: 
	Limita reglementată personalizat, sau legea care o reglementează: 
	Dacă comanda se trimite digital, aici se trece numele reprezentantului beneficiarului. Dacă se tipărește, aici se va semna olograf reprezentantul beneficiarului.: 



