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Creșterea populației umane și industrializarea au accentuat stresul generat de poluare asupra mediului și implicit 

asupra oamenilor. Acest stres ar putea fi abordat printr-o corelație directă între monitorizarea mediului, 

persistența și diseminarea poluării precum și gestionarea poluării, care va asigura conservarea mediului și 

sănătatea umană.

Laboratorul, prin proiecte de cercetare fundamentale și aplicate, furnizează cu succes informații importante 

despre prezența, diseminarea și persistența unei game largi de poluanți (de la compuși chimici la bacterii 

patogene) prin utilizarea de metode specifice* pentru detectarea și biodegradarea lor). De asemenea, laboratorul 

analizeaza impactul toxic al poluanților asupra mediului prin utilizarea mai multor modele biologice (de la bacterii 

la pești), folosind metode acreditate RENAR.

REZULTATE CERCETARE

Scurtă descriere

Laboratorul realizează studiile de mediul naționale la un nivel ridicat, european, efectuând trecerea de la 

metodele convenționale consumatoare de timp la metodele alternative noi, rapide și mai fiabile aplicabile la nivel 

molecular. Prin urmare, laboratorul monitorizează și evaluează într-un mod fiabil biodiversitatea și starea 

ecologică prin analiza ADN-ului prelevat din mediul înconjurator (Fig. 1). Modelele bazate de biomarkeri ADN 

oferă informații despre potențialul de adaptare a biotei la diferiți compuși chimici.

Detectarea bacteriilor patogene devine foarte rapidă și fiabilă prin utilizarea unei metodei specifice de 

interacțiune dintre anticorpi și antigeni dezvoltată în laborator de-a lungul unui proiect național, PNIII-PED 

(Fig. 2). 

În plus, laboratorul lucrează în strânsă colaborare cu diverse entități private pentru optimizarea tehnologiilor de 

tratare a apelor uzate și a strategiilor de gestionare a poluării.

Domenii de aplicabilitate: 

Știința mediului: protecția mediului, starea ecologică și evaluări ale riscului ecologic;

Ecotoxicologie, biodegradare și bioacumulare (informații despre produsele / 

substanțele chimice din spațiul european, fișele cu date de securitate – SDS -);

Microbiologie: sănătatea umană, controlul alimentelor și gestionarea deșeurilor.

MODELE DE PREDICȚIE ALE PREZENTEI, DISEMINĂRII ȘI IMPACTULUI 

POLUĂRII CHIMICE ȘI MICROBIOLOGICE ASUPRA MEDIULUI: 

DE LA IN VITRO LA IN VIVO.

denumire rezultat cercetare:

*Laboratorul este acreditat de Asociația Română de Acreditare (RENAR) conform standardului SR EN ISO 17025: 

2018 și atestat de Ministerul Sănătății, Departamentul Sănătății Publice și Control în Sănătate Publică.

Acreditare / Certificare

LABORATOR BIOTESTE-ANALIZE BIOLOGICE

Fig.1 Fig.2

29


