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 În anul 2007, pentru implementarea legislaţiei europene referitoare la punerea pe piaţă a 
produselor biocide, INCDCP-ICECHIM a creat şi dotat un Laborator de Teste şi Încercări pentru 
Biocide, laborator acreditat în acelaşi an de către Organismul Naţional de Acreditare RENAR. 

 Laboratorul asigura servicii de încercare pentru biocide din Grupa 1- Dezinfectanţi şi biocide 
generale (tipul 1 – Produse pentru igiena umană şi tipul 2 – Dezinfectanţi pentru domeniul sănătăţii 
publice şi private). 

În acea perioadă laboratorul a fost singurul din România acreditat pentru testarea fizică şi a 
concentraţiei active pentru aceste tipuri de produse. După expirarea acreditării, din considerente 
economice, nu s-a menţinut acreditarea laboratorului asupra incercarilor continutului de substante 
active din biocide . 

În prezent laboratorul are capabilitatea (metode, echipamente şi personal calificat) să 
efectueze, în regim neacreditat, determinări ale concentraţiilor de săruri cuaternare de amoniu, 
glutaraldehidă, clorhexidină, iod activ, alcooli, peroxid de hidrogen, hipoclorit de sodiu, s.a. din 
unele produse biocide comercializate. 

Laboratorul ICECHIM informeaza ca nu efectueaza servicii de incercari ale continutului de 
substante active pe probe nesigilate si neetichetate.  

Astfel de probe sunt tratate de laborator ca „probe necunoscute” si poate efectua asupra lor 
studii analitice care cuprind o etapa initiala de identificare a componentilor prezenti in proba, 
urmata de determinarile analitice ale substantelor active. Durata unui studiu de cercetare este de 
cca 3 luni. 

Referitor la acuzatiile aduse de catre Hexi-Pharma informam ca aceasta a transmis 
Laboratorului ICECHIM, 18 probe „necunoscute”, identificate prin coduri numerice si neetichetate.  

Prin corespondenta purtata intre ICECHIM  si Hexi-Pharma nu s-a modificat statutul de 
„probe necunoscute” ale probelor transmise de Hexi-Pharma si nici nu s-a obtinut acordul Hexi-
Pharma pentru efectuarea unui studiu analitic . 

Laboratorul nu a afirmat nici oficial si nici neoficial ca nu analizeaza probele  Hexi-Pharma, 
dar nu a identificat niciun temei pentru a acorda prioritate acestei comenzi in raport cu cele ale 
altor clienti ai Laboratorului din aceasta perioada.  
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