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Obiectiv general: realizarea unei structuri (sisteme biologice model şi proceduri de operare) 
acreditată ISO 17025 si atestată BPL/GLP (conform directivelor europene şi ghidurilor                                           
OECD) pentru determinarea riscurilor de mediu ale produselor de protecţia plantelor. 
 
Obiective specifice:  

• realizarea unor sisteme biologice model (şi a procedurilor de operare)  pentru 
determinarea influenţei produselor de protecţia  plantelor asupra organismelor acvatice 
(peşti şi alge) şi demonstrarea funcţionalităţii lor 

• dezvoltarea unor sisteme biologice model (şi a procedurilor de operare)  pentru 
determinarea influenţei ppp-urilor asupra insectelor polenizatoare (albine) şi demonstrarea 
funcţionalităţii lor 

• reconstituirea unui sistem biologic pentru determinarea efectului ppp-urilor asupra 
macrofaunei  detritivore din sol (râme) şi demonstrarea funcţionalităţii sistemului biologic 
şi a procedurilor de operare  

 
Activitati de cercetare aplicativa desfasurate în cadrul proiectului: 

• determinarea influenţei produselor de protecţia plantelor şi a ingredientelor lor 
active asupra peştilor în teste statice şi dinamice 

• stabilirea efectelor produselor de protecţia plantelor şi a ingredientelor lor active 
asupra algelor; 

• evaluarea acţiunii produselor de protecţia plantelor şi a ingredientelor lor active 
asupra albinelor; 

• evaluarea toxicităţii produselor de protecţia plantelor şi a ingredientelor lor active 
asupra râmelor; 

• acreditarea / menţinerea acreditării ISO 17025 pentru sistemele biologice şi 
procedurile de operare destinate determinării riscurilor de mediu ale produselor de 
protecţia plantelor; 

• atestarea BPL/GLP, conform directivelor europene şi a ghidurilor OECD, a sistemelor 
biologice şi procedurile de operare destinate determinării riscurilor de mediu ale 
produselor de protecţia plantelor; 

• atestarea BPL/GLP a sistemelor biologice acvatice si procedurile de operare 
specifice destinate determinării  riscurilor de mediu  ale produselor de protectia plantelor. 

 
Forma de finalizare a proiectului:   proceduri 
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