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REZUMAT 
Produsele comercializate pe Piaţa Uniunii Europene trebuie să furnizeze încrederea privind calitatea, respectarea cerinţelor 
esenţiale din directive europene. În acest context, laboratoarele de încercări trebuie să-şi demonstreze capabilitatea, racordarea 
rezultatelor măsurărilor la referinţe acceptate ale unităţilor de măsură SI fundamentale. Aceasta presupune: stabilirea rutelor de 
trasabilitate a măsurărilor, folosirea de metode validate, utilizarea de proceduri interne de control al calităţii, participarea la scheme de 
evaluare a performanţelor încercărilor. 

 
ABSTRACT 
The traded products within European Union Common Market must provide confidence regarding quality, related to essential 
requirements of European Directives. Within this frame, testing laboratories must demonstrate their capability, connect 
measurement results to accepted references of fundamental SI measurement units. This implies: to establish the measurements 
traceability routes, to use validated methods, to use internal procedures for quality control, to participate to schemes evaluation of 
testing performances. 
 
Cuvinte cheie: comparări interlaboratoare, incertitudine de măsurare, rute de trasabilitate, capabilitate, scorul z 
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Prin definiţie o schemă de testare a capabilităţii este o 

comparare interlaboratoare proiectată şi desfăşurată pentru 

a asigura performanţa laboratorului în anumite arii de 

încercare, măsurare sau de etalonare. 

O schemă poate acoperi un tip particular de încercare 

sau anumite produse, obiecte sau materiale. 

Schemele de testare a capabilităţii sunt folosite de 

organismele de acreditare ca parte a procesului de evaluare 
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pentru a aprecia abilitatea laboratoarelor de a efectua în mod 

component încercări pentru care acreditarea este menţinută. 

Testele de capabilitate completează procedura tradiţională de 

evaluare on-site a laboratorului de către specialişti tehnici. 

Tehnicile de evaluare a capabilităţii [ISO/IEC Guide 43-1 

şi 2:1997 Proficiency testing by interlaboratory compari-

sons] variază în funcţie de natura materialului de încercare, 

metoda folosită şi numărul de laboratoare participante. Cele 

mai uzuale tipuri de scheme de testare a capabilităţii sunt: 

– scheme de comparare a măsurărilor: în acest caz, 

obiectul de măsurat sau etalonat – de regulă, un etalon de 

măsurare de referinţă, este transmis de la un laborator 

participant la altul, valoarea de referinţă este furnizată de un 

laborator de referinţă, schemele secvenţiale sunt con-

sumatoare de timp şi valorile raportate sunt comparate cu 

valori de referinţă; 

– scheme de testare interlaboratoare: implică utilizarea 

de materiale, selectate aleatoriu dintr-un material sursă, care 

sunt distribuite simultan participanţilor, rezultatele raportate 

sunt comparate cu valori atribuite. În acest caz este esenţial 

ca materialul de analizat să aibă omogenitate demonstrată;  

– scheme de încercare tip – scheme de încercare tip 

„split-sample”: implică participarea unui grup redus de 

laboratoare (tipic două), care analizează simultan eşantioane 

prelevate din acelaşi material sursă. În acest caz, unul dintre 

laboratoare poate fi considerat că operează la un nivel 

metrologic superior şi rezultatele raportate de acestea sunt 

considerate valori de referinţă. De asemenea, acest laborator 

poate acţiona ca laborator de referinţă într-o schemă 

ulterioară de încercare de acelaşi tip; 

– scheme calitate: implică prepararea de materiale de 

încercat speciale prin adăugarea componentului de interes şi 

nu necesită participarea mai multor laboratoare; 

– scheme cu valoare cunoscută: implică prepararea de 

materiale de încercat speciale prin adiţia de cantităţi 

cunoscute de substanţă şi nu necesită participarea mai 

multor laboratoare; 

– scheme parţiale de proces: implică evaluarea labora-

toarelor de a efectuate etape anumite ale unui proces de 

încercare sau măsurare, de exemplu prepararea de eşan-

tioane sau specii în conformitate cu o specificaţie. 

Coordonarea şi conducerea schemei de testare a 

capabilităţii trebuie să fie realizate doar de furnizori şi 

colaboratori asociaţi, care au experienţă în comparări 

interlaboratoare de testare şi în anumite tipuri particulare de 

obiecte şi/sau materiale de încercat. De asemenea, furnizorii 

sau colaboratorii asociaţi trebuie să aibă competenţa de a 

măsura proprietăţile de determinat, de exemplu pentru 

atribuirea valorilor de proprietate şi pentru încercarea 

omogenităţii şi stabilităţii. 

Principial, o schemă de testare a capabilităţii este 

reprezentată ca mai jos: 

 

 

Organizarea unei scheme PT. 

În mod normal, participanţilor la scheme li se permite 

să folosească metode de încercare sau proceduri de 

măsurare la propria lor alegere, consistente cu procedurile 

de rutină folosite în propriile laboratoare. 

Conţinutul rapoartelor schemei de testare a capabilităţii 

poate varia în funcţie de scopul unei scheme particulare, dar 

fiecare raport trebuie să fie clar şi cuprinzător şi trebuie să 

includă data de distribuire a rezultatelor de la toţi partici-

panţii, împreună cu o indicaţie a performanţei participanţilor 

individuali. În mod normal, în rapoartele schemelor de testare 

a capabilităţii se includ următoarele informaţii: 

a) denumirea şi adresa furnizorului; 

b) denumirea şi afilierea persoanelor implicate în 

proiectarea şi efectuarea schemei; 

c) data eliberării raportului; 

d) numărul raportului şi identificarea clară a schemei; 

e) descrierea clară a obiectelor sau materialelor folosite, 

incluzând, unde este cazul, detalii privind prepararea 

eşantionului şi testarea omogenităţii; 

f) codurile laboratoarelor participante şi rezultatele 

încercării; 

g) date statistice şi rezumate, incluzând valori atribuite 

şi domeniu de rezultate acceptabile precum şi un grafic de 

prezentare; 
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h) procedurile utilizate pentru a stabili orice valoare 

atribuită; 

i) detalii ale trasabilităţii şi incertitudinii valorilor 

atribuite, unde este aplicabil; 

j) valorile atribuite şi rezumatul statisticii pentru meto-

dele/procedurile de încercare folosite de alţi participanţi 

(dacă se folosesc diferite metode de diferiţi participanţi); 

k) comentarii ale furnizorului cu privire la performanţa 

participanţilor şi sfaturi tehnice; 

l) procedurile utilizate pentru a proiecta şi implementa 

schema (care poate include o referinţă la protocolul 

schemei); 

m) procedurile utilizate pentru analiza statistică a 

datelor, după caz; 

n) o îndrumare privind interpretarea analizei statistice, 

după caz. 

Metodele statistice folosite într-o schemă de testare a 

capabilităţii depind de tipul şi scopul urmărite în fiecare 

caz în parte. Cu toate acestea, există trei etape comune 

tuturor schemelor: 

– determinarea valorii atribuite; 

– calculul performanţei statistice; 

– evaluarea performanţei, şi în anumite cazuri; 

– determinarea preliminară a omogenităţii şi stabilităţii 

materialului de încercat. 

În principiu, valoarea atribuită este stabilită prin inter-

mediul diferitelor proceduri care implică folosirea de: 

● valori cunoscute pornind de la specificaţiile producă-

torului sau schemelor de diluţie aplicate; 

● valori de referinţă certificate determinate pornind de 

la metode de măsurare de definiţie; 

● valori de referinţă determinate prin analiză, măsurare 

sau compararea materialului de încercare cu un material de 

referinţă sau un etalon, trasabil de etaloane de măsurare 

internaţionale sau naţionale; 

● valori de consens furnizate de laboratoare expert care 

au demonstrat propria competenţă în determinarea măsu-

randului de încercat şi folosesc metode de măsurare validate; 

● valori de consens obţinute de la laboratoarele 

participante pe baza unor proceduri statistice care iau în 

considerare şi efectele valorilor extreme. 

Valoarea atribuită într-o schemă PT poate fi obţinută 

prin tehnici de consens calitative sau cantitative – „media”, 

pentru un anumit grup de rezultate, poate fi, după caz, o 

medie aritmetică ponderată sau transformată, mediană, 

modă sau altă măsură robustă. 

Performanţa statistică poate fi exprimată ca o diferenţă 

absolută sau relativă dintre valoarea raportată de partici-

pant şi valoarea atribuită în cadrul schemei sau, respectiv, 

ca valoare a unui test statistic (z sau En). 

Valorile testului z (frecvent cunoscute ca scoruri z) se 

determină ca raportul dintre diferenţa absolută dintre 

valoarea raportată de participant (x) şi valoarea atribuită în 

cadrul schemei (X) şi variabilitatea măsurării (s): 

x – X
z = 

s
 

Valorile testului En se determină cu relaţia: 

2 2

–
 = 

–
n

lab ref

x X
E

U U
 

în care: Ulab este incertitudinea de măsurare evaluată în 

cadrul laboratorului participant; 

Uref  – incertitudinea de măsurare asociată valorii 

atribuite de laboratorul de referinţă. 

Principalele criterii pentru cele două teste sunt: 

– pentru scorul z: 

2,z  satisfăcător; 

2< z <3, sub semnul întrebării; 

3,z  nesatisfăcător; 

– pentru testul E: 

1,nE  satisfăcător; 

nE >1, nesatisfăcător. 

În afara metodelor statistice prezentate rezultatele sche-

melor de capabilitate se reprezintă şi grafic. 
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