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Laboratorul Bioteste-Analize Biologice 
Isi desfasoara activitatea in Sistem Integrat 

de Calitate-Mediu Face parte din Departamentul Control Poluare  

Evaluarea si caracterizarea riscului ecologic 

Evaluarea integritatii 

ecologice a ecosistemelor 

acvatice (corpuri de apa de 

suprafata / apa subterana) 

Control, monitorizare si 

evaluare a calitatii 

factorilor de mediu  

prin abordarea 

multidisciplinara a 

metodelor biologice, 

microbiologice, ecologice, 

ecotoxicologice, 

biochimice si biologie 

moleculara 

Caracterizarea ecotoxicologica a 

substantelor / preparatelor chimice / 

probelor de mediu contaminate 
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Directii de Cercetare de mediu 
Dezvoltarea/implementarea metodelor 

biologice,bacteriologice, ecotoxicologice 

de control al calitatii mediului inconjurator 

(apa, sol, sedimente, deseuri, aer) in 

conformitate cu legislatia nationala de 

mediu / reglementarile Uniunii Europene si 

normele internationale de standardizare 

EN, ISO, DIN, OECD, EPA 

STUDII MICROBIOLOGICE  
 identificarea microorganismelor  

din diferite matrici de mediu  

și caracterizarea potențialului  

de patogenitate și virulență al acestora 

 determinarea profilului de rezistență la 

antibiotice al microorganismelor potențial patogene 

izolate din ecosistemele naturale 

 identificarea microorganismelor din diverse furaje 

animaliere si din dejectii avicole 

evaluarea patogenității și antibiorezistenței la 

tulpini bacteriene potențial implicate în infecții 

intraspitalicești 
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Directii de Cercetare de mediu 
Crearea cadrului optim pentru implementarea cerintelor impuse de Regulamente Europene  

privind controlul chimicalelor 

 CARACTERIZAREA ECOTOXICOLOGICA A CHIMICALELOR / PROBELOR CONTAMINATE DE MEDIU 

Regulamente Europene  

(REACH, Detergenti, Biocide) 
Stadiul cunoasterii in domeniu 

dezvoltarea unei game complexe de metode destinate controlului 

ecotoxicologic 

Bioteste cu organisme 

acvatice (peşti) şi 

microbioteste cu 

multispecii (crustacee, 
alge, bacterii)  

Teste de evaluare a 

biodegradabilității 

aerobe 

primare/inerente/ultime 
a chimicalelor/apelor 

uzate 

Tehnici biochimice 
(enzimatice) și histologice 

pentru identificarea 

modificărilor induse la 

nivelul organelor/ 

țesuturilor 

identificare cai 

metabolice si 

mecanisme de 

descompunere, 
nivelul maxim de 

biodegradare, limite 

de admisibilitate in 

instalatii de epurare 

biologica 

CL50 / CE50 / MATC 

stabilirea efectelor 

sub-letale generate 

de prezenta 

chimicalelor asupra 

sistemului enzimatic 

al peștilor 

% biodegradabilitate; timp de biodegradare 
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Directii de Cercetare de mediu 
 CARACTERIZAREA SI EVALUAREA RISCULUI ECOLOGIC 
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Dunarea si Delta Dunarii 

Raul Someş  

Raul Suceava 

Salba de lacuri- raul Colentina 
Lacul Herastrau 

Raul Dambovita Raul  Lăpuş  Raul Olt  

 STUDII HIDROBIOLOGICE / ECOLOGICE  

Controlul  calitatii ecosistemelor acvatice si monitorizarea diversitatii 

Directii de Cercetare de mediu 

http://thumbs.ziare.com/Ape-uzate--deversate-in-raul-Milcov--in-judetul-Vrancea/ee5787c8f400c1c44/240/0/1/70/Ape-uzate--deversate-in-raul-Milcov--in-judetul-Vrancea.jpg


Expertiză cercetare – Proiecte Nationale si Internationale 

COST Action 624     

Optimal management of wastewater systems  

PNCDI I 

PNCDI II 

PROGRAM NUCLEU 

PHARE PROGRAM 
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Servicii de mediu 
Laboratorul Bioteste – Analize Biologice efectueaza o gama variata de servicii pentru a raspunde atat cerintelor 

actuale in pas cu progresul stiintific international in domeniul controlului microbiologic, biologic si 

ecotoxicologic al calitatii factorilor de mediu / caracterizarii chimicalelor, cat si cerintelor legislative in 

domeniu si solicitarilor specifice ale autoritatilor locale / nationale si/sau operatorilor economici. 

Prelevari de probe (aer, apa, 

sediment/namol/sol) si 

Masuratori in teren privind 

parametrii hidromorfologici 

(turbiditate, adancime, rata de 

curgere a apei), regimul de 

oxigen, pH, salinitate, 

temperatura 

Monitorizarea si controlul 

microbiologic / biologic al factorilor 

de mediu (apa, sol/sedimente, 

deseuri)  si evaluarea conformitatii 

cu valorile limita impusa prin 

legislatia de mediu in vigoare 

Stabilirea starii ecologice a apelor de 

suprafata (rauri, lacuri) in conformitate cu 

legislatia de mediu (WFD – 2000/60/EC; 

Ordinul MMGA 31/2006 – SMIAR; Strategia 

Europeana privind Dunarea,etc) 
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Servicii de mediu – Control Microbiologic  
Analize bacteriologice pentru mediu si evaluarea conformitatii cu valorile limita impuse prin legislatia in vigoare 
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                                             Probe 

de mediu 

Parametri 

APA  

Sol/Sediment/Na

mol 

 

Aer Apa 

Potabila 

Apa 

Uzata 

Apa de 

suprafata 

Apa 

subterana 

Bacterii care se dezvolta la 22ºC X X 

Bacterii care se dezvolta la 37ºC X X X 

Bacterii Coliforme X X X X X X 

Bacterii Coliforme Fecale X X X 

Esccherichia coli X X X X X 

Enterocici fecali 

(Streptococcus) 

X X X X X 

Pseudomonas aeruginosa X X X X 

Clostridium perfringens X X 

Salmonella sp. X X X X X X 



Servicii de mediu – Control Microbiologic  

Evaluarea nivelului de poluare microbiana a aerului atmosferic si 

aerului din interiorul a diverse locatii (sedii de birouri, hale de 

productie, unitati sanitare, unitati cu profil alimentar, etc.) 

Teste de sanitatie suprafete si tegumente 

Determinare bacterii, mucegaiuri si fungi din 

 substante peliculoagene 

Evaluarea eficientei bactericide a diferite substante 

chimice  / echipamente de dezinfectie 
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Servicii de mediu – Analize Biologice 

Phytoplankton – compozitie, abundenta, biomasa 

 (SR EN 15204:2007) 

Zooplankton– compozitie, abundenta, biomasa 

Ghid Metodologic de Evaluare a starii trofice a ecosistemelor acvatice,  

1984 ,1995  

Determinare spectrofotometrica chlorofila “ a” 

SR ISO 10260:1996 

Macrozoobentos – compozitie si abundenta  
SR EN 16150:2012; SR EN ISO 8689-1,2:2003 
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Servicii de mediu – Control Ecotoxicologic 
STUDII DE EVALUARE A BIODEGRADABILITATII 

Biodegradabilitate “primara” OECD Test guideline 303A – Test de Simulare cu namol activ 

Biodegradabilitate “inerenta” SR EN ISO 9888:2004 (Metoda Zahn-Wellens ) 

Biodegradabilitate “ultima”:  

• Test de inhibitie a respiratiei namolului activ- OECD Test guideline 209 /SR EN ISO 8192:2007 

• Metoda de analiza a carbonului organic dizolvat, metoda COD  - OECD Test guideline 301 /SR EN ISO 7827:2013 

• Metoda prin analiza consumului biochimic de oxigen -Testul in recipient închis  - OECD Test guideline 301D / SR EN ISO 10707:2008 

Evaluarea capacitatii de degradare – CBO / CCO  - C5 / C6 (SR EN 1899/2003 / SR ISO 6060/1996)  
  

BIOTESTE DE TOXICITATE ACVATICA 

Bioteste de toxicitate letală acută cu puiet de crap sau caras (Cyprinus carpio / Carassius gibelio) – OECD Test guideline 203 /                      
SR 13216:1994; 

Testul cu bacterii luminiscente (Vibrio fischeri) -Vibrio fischeri sp.- MICROTOX conform  SR EN ISO 11348-3:2009  

Testul de inhibitie asupra cresterii algelor (Selenastrum capricornutum) - ALGALTOXKIT FTM OECD Test guideline 202/ SR EN ISO 
8692:2012 

Testul toxicitatii acute cu crustacee planctonice (Daphnia sp.) - DAPHTOXKIT FTM - according OECD Test guideline 201/  SR EN ISO 
6341:2013 

Microbial Assay for Risk Assessment (MARA TEST) Test de toxicitate multi-specii bazat pe raspunsul a 11 microorganismse(bacterii 
prokaryote si eukaryote ) 
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Servicii de mediu – Control Ecotoxicologic 
Stabilirea caracteristicilor de biodegradabilitate si 

toxicitate acvatica ale substantelor / produselor 

chimice (inclusiv detergenti) pentru: 

completarea fisei cu date de securitate  

- valori ale concentraţiilor medii letale (CL50) 

concentraţiilor medii inhibitoare (CE50) 

- randamente de biodegradabilitate (%degradare)  

- fraze de risc ecologic 

asigurarea liberei circulatii pe piata interna / 

europeana 

 

eco-etichetarea produselor comerciale  
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Studii Hidrobiologice si Evaluari Ecologice- INFRASTRUCTURA  
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Control Ecotoxicologic– INFRASTRUCTURA  
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Expertiză servicii de mediu 

Oltchim, US Govora, Azomures, Viromet, Purolite, 

Duraziv, Linde Gaz, US Print Group, Drukfarben. 

Hochtief, AME Enginering, Eptisa, 

General Concrete Cernavoda,  

DFR System 

Operatori apa canal: Arad, 

Alba –Iulia, Bacau, Botosani, 

Brasov, Buzau, Bucuresti (Glina 

si Rosu), Constanta, Calarasi, 

Drobeta Turnu Serverin, Focsani, 

Giurgiu, Mare, Targoviste, 

Timisoara, Tg.Mures, Ilfov, 
Galati, EuroApaVol, Vital 

BlueAqua, Distributie Magurele, 

AquaTerra Constructii, Roco 

Instal, Valrom  

Producatori detergenti: Unilever, 

Farmec, Interstar Chim, Henkel, 

Procter&Gambel, Mopeka, Foi cu Cod, 

Regocom, Chimdet, Turkrom, Gnv Omega 

Trading, Alycom, Mon-Chim Tehnologi, 

Alix Avien Cosmetics, ABA RO, Euro 

Group, Interstar Chim, Nynas-Technol, 

Spuma Production GNV Omega, MERT 

Producatori / importatori chimicale: NCH 

Romania, Pollchimic, Dastacom, Enviro 

Trade Mist, Brentag, Oltchim, GEHO Piscine, 

Biofarm, Prista Oil, LABOREX Ploiesti, Bio 

Consulting 

Spitale/ unitati medicale / 
producatori farmaceutice: Elias, 

Aldfred Rusescu, NefroCare Targoviste, 

Bucuresti, Psihiatrie Obreja, Synevo, 

Stericycle, Sinadan 
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Partener ECOIND - Activități tip B (Exemple)  

Acces la infrastructura de cercetare a Laboratorului Bioteste-Analize 
Biologice 
 

Instruire privind utilizarea echipamentelor și instalațiilor din cadrul 
laboratorului și transfer de cunoștințe pentru: 

- determinari de CCO-Cr, CBO5, surfactanti anionici, neionici, cationici 

- analize biologice / microbiologice specifice controlului calității componentelor de mediu: 
aer, apa, sol, deșeuri 

-  teste ecotoxicologice pentru stabilirea caracteristicilor de biodegradabilitate / toxicitate ale 
substanțelor/produselor chimice 

Efectuarea de intercomparări între rezultatele obținute în laboratoarele 
operatorului economic și cele furnizate de INCD-ECOIND 

Instruire privind modul de aplicare a măsurilor de control și asigurare a 
calității rezultatelor încercărilor biologice / bacteriologice 

București, 15.03.2017 Workshop de lansare a proiectului 



Partener ECOIND - Activități tip C (Exemple) 

Cercetare industrială pentru dezvoltarea unor metode alternative de 
monitorizare bazate pe utilizarea bioindicatorilor, în evaluarea stării 
ecologice a corpurilor de apă subterană  sub impactul activitătilor 
industriale și agro-industriale 

Dezvoltarea și implementarea unor metodologii moderne și rapide de 
identificare și cuantificare a microorganismelor potențial patogene din 
probe de mediu (apa potabilă; apa de suprafață / subterană; apa uzată 
epurată; nămoluri, sedimente) 

Dezvoltarea și implementarea unor teste/metode noi de evaluare a 
biodegradabilitatii/ bioacumulării/toxicității produselor in vederea eco-
etichetarii 
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Partener ECOIND – Activități tip C (Expresii de interes) 

Servicii de pregătire a laboratoarelor de incercari biologice 
/ bacteriologice în vederea acreditării în conformitate cu 
cerințele standardului referențial SR EN ISO /CEI 17025 

• Desfășurarea activității în regim de acreditare conduce la 
creșterea calitatii serviciilor oferite si a gradului de 
conformare a datelor furnizate în fața clienților, la 
îmbunătățirea imaginii și credibilității laboratorului fata de 
clienti si autorități de control si reglementare și implicit la 
creșterea numărului de solicitări analitice 
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Vă multumim pentru participare si speram să deveniți 
PARTENERI ECOIND ! 
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