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 Etapa 2 - FORMULARE ȘI DEZVOLTARE PRODUS ANTI-DRIFT II 

Act 2.1 – TESTAREA COMPATIBILITĂȚII ȘI STABILITĂȚII PROTOTIPULUI DE AGENT ANTI-DRIFT.  

COMPARAȚII CU PRODUSE COMPETITOARE.  

 Act 2.2 - TESTARE PROTOTIP AGENT ANTI-DRIFT ÎN CÂMP 
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Director proiect: Cezara VIȘAN  

Partener 1: UNIVERSITATEA DIN CRAIOVA  
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OBIECTIVELE PROIECTULUI 

Obiectivul general al proiectului este reprezentat de dezvoltarea unui produs de reducere a 

derivei prin pulverizare. 

Obiectivele tehnice asociate etapei sunt următoarele: 

→ testarea compatibilității și stabilității prototipului de agent anti-drift și comparații cu produse 

competitoare; 

→ testare proto p agent an -drift în câmp. 

Rezultatele așteptate ale etapei constau în: 

→ testarea în laborator a compatibilității și stabilității prototipului de agent anti-drift în combinație cu 

produsele biostimulatoare din portofoliul existent al coordonatorului și cu erbicide totale; 

→ testarea în câmp (prin teste de aplicare asupra hârtiei hidrosensibile) a prototipului de agent anti-drift. 

 

REZUMAT ETAPĂ 

Testări de compatibilitate și stabilitate ale agentului anti-drift:  CICh SRL a identificat anterior, în 

cadrul cercetărilor efectuate în prima etapă a proiectului,  cinci agenți anti-drift: SC, SO, LAD, EM 260, AD 

PT (codificați intern) ca fiind de interes pentru cercetările ulterioare și pentru dezvoltarea noului prototip 

de agent anti-drift.  
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Au fost efectuate cercetări documentare de către partenerul Universitatea din Craiova în 

colaborare cu partenerii externi din cadrul proiectului iar rezultatele au fost prezentate coordonatorului 

proiectului. Nu au fost identificate pe piața din România produse competitoare cu utilizare dedicată ca și 

agent anti-drift. Au fost efectuate împreună cu partenerii externi teste cu produse competitoare în tunel 

de vânt, teste finalizate printr-o publicație științifică într-un raport comun.  

În urma testelor de compatibilitate și stabilitate derulate în laboratorul CICh SRL, au fost selectați 

în prima etapă și reținuți pentru testele a fi efectuate în câmp de către partenerul P1 Universitatea din 

Craiova, trei dintre cei cinci agenți identificați – EM260, SC și respectiv SO.  

Cercetările din etapa I efectuate în câmpul experimental al Universității din Craiova au urmărit 

eficacitatea agenților anti-drift prin determinarea parametrilor derivei din cauza vântului, fiind măsurate 

atât procentajele derivei pe hârtii hidrosensibile cât și impactul negativ al derivei prin numărul de plante 

afectate la cultura de grâu, utilizând rama metrică.  

Evaluarea derivei directe a pesticidelor asupra culturilor de câmp din etapa I, prin cercetările 

efectuate în câmpul experimental înființat la S.C.D.A. Caracal din cadrul Universității din Craiova la cultura 

de grâu a cuprins patru variante de testare folosind soluții de erbicid glifosat singur precum și în 

combinație cu agenți anti-drift.  

Cercetarea efectuată de echipa Universității din Craiova a produs primul set de date privind 

deriva/driftul asupra culturilor de câmp în scenariul utilizării erbicidelor (glifosat) cu sau fără agenți anti-

drift. Rezultatele au arătat cantități semnificative de depuneri ale derivei atunci când erbicidul este utilizat 

fără agenți anti-derivă, la toate măsurătorile efectuate la distanțele de măsurare stabilite. În toate 

variantele de experimentare, cele mai mari depuneri au fost măsurate în primul metru din suprafața de 

măsurare a derivei.  

Cel mai bun efect anti-drift a fost obținut în cadrul cercetărilor efectuate în primul an prin 

utilizarea în combinație cu produse a agenților EM260 și SO, care au fost selectați și reținuți ca și prototip 

de agent anti-drift pentru testele din etapa a II-a. 

Reprezentanții partenerilor CICh SRL si Universitatea din Craiova au efectuat o analiză 

aprofundată a tuturor rezultatelor obținute în laborator și în câmpul experimental și au menținut constant 

legătura cu partenerii externi din Lituania, Universitatea Vytautas Magnus și JCB “Nando Labs”: 

- au definitivat si au prezentat un raport comun cu partenerii externi în cadrul Conferinței 

Internaționale „28th International Scientific-Practice Conference HUMAN AND NATURE SAFETY 2022”, 

organizată în perioada 4–6 Mai 2022 de către Vytautas Magnus University Agriculture Academy în Kaunas, 

Lituania denumit „Comparative Efficacy Research of Newly Developed Drift Reduction Agents”; 
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- au definitivat si au prezentat două lucrări științifice în vederea publicării rezultatelor obținute în 

etapa a I-a a proiectului, în revistă de specialitate indexată în bazele de date Thomson Reuters Web of 

Science respectiv Scientific Papers Series Management, Economic Engineering in Agriculture and Rural 

Development. 

Pentru îndeplinirea obiectivelor etapei a II-a, respectiv pentru testările de compatibilitate cu 

diferite produse, CICh SRL a continuat testarea în laborator a produselor din portofoliul existent de 

produse cu aplicare foliară cu cei doi agenți anti-drift din etapa anterioară. Au fost adăugate la testările 

efectuate în laborator pentru etapa a II-a și alte combinații de noi produse cu potențial efect anti-drift. 

DESCRIEREA ȘTIINȚIFICĂ ȘI TEHNICĂ 

A. TESTAREA ÎN LABORATOR A STABILITĂȚII ȘI COMPATIBILITĂȚII PROTOTIPULUI DE AGENT ANTI-
DRIFT CU DIFERITE PRODUSE. COMPARAȚII CU PRODUSE COMPETITOARE 

 
Pentru îndeplinirea obiectivelor etapei a II-a a proiectului, respectiv testarea compatibilității fizice 

si chimice a amestecurilor de produse cu produsele anti derivă EM260 și SO, reprezentanții 

coordonatorului CICh SRL au efectuat teste la scară mică în laboratorul propriu.  

În același timp au fost efectuate teste asupra stabilității și compatibilității unora dintre agenții 

inițiali dar și a unor produse competitoare utilizate ca și adjuvanți convenționali (în urma cercetărilor 

documentare efectuate de către  partenerul Universitatea din Craiova în colaborare cu partenerii externi 

din cadrul proiectului nu au fost identificate pe piața din România produse competitoare cu utilizare 

dedicată ca și agent anti-drift). 

Proporția de produse în amestec la scară mică s-a calculat luând în considerare cantitățile utilizate 

în mod frecvent la amestecurile din rezervor pentru un hectar (cantitatea de apă demineralizată din 

practica fermierilor, dozările recomandate în fișa tehnică a produselor CICh si cantitatea de produs anti 

derivă recomandată). S-a folosit apă demineralizată pentru a înlătura factorul de influență a calității apei 

asupra compatibilității amestecurilor efectuate și a testa compatibilitatea directă a produselor CICh cu 

produsul anti derivă. 

 Incompatibilitatea fizică  constă în utilizarea de produse care nu se amestecă bine sau care sunt 

incompatibile fizic, rezultând astfel blocarea instalațiilor de aplicare și o eficacitate redusă a tratamentelor 

foliare.  

Exemplu de situații frecvent întâlnite la incompatibilitatea fizică: 

- produse care nu dispersează, nu rămân în suspensie și/sau care se aglomerează fizic sau se 

sedimentează în rezervor; 

- produse care nu se dizolvă complet și înfundă sitele; 

- apar reziduuri uleioase în rezervor, site conducte; 

- produsele se separă în straturi; 
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- soluția face spumă în exces. 

Produsele CICh utilizate în cadrul testului au fost îngrășămintele lichide/biostimulatorii cu aplicare 

la sol și/sau foliară din gama NUTRIFOLIUM - NUTRIFOLIUM UPPER, NUTRIFOLIUM MISTER X, 

NUTRIFOLIUM MEGA N si cei din gama TERRAM - TERRAM  NUMBER ONE, TERRAM TOP CAL și TERRAM 

FACTOR. Acestea au fost amestecate cu apă demineralizată conform dozei prestabilite. 

Produse antiderivă testate:  EM 260, SO, MnUMe, MnMe, HMe, HMeU, MnU, UMe și TMe. 

Aparate și ustensile utilizate: : Balanță de precizie Kern EG 2200-2NM; Sistem de iluminat cu 2 

becuri, lumină rece, LED; Dispozitiv de măsurare a temperaturii Testo 720; Agitator orbital Biosan; 

Distilator; cilindru gradat de 100 ml;  cilindru gradat de 10 ml; baghete din sticla; pahare Berzelius 500 ml; 

pahare Berzelius 50 ml; pahare Berzelius 100 ml; flacoane PET transparent, rotunde cu capac de 250ml;  

cameră foto, laptop. 
  

Procedura de lucru în laboratorul CICh SRL: 
 

- Se măsoară cu cilindru 100 ml apă demineralizată și se toarnă în pahar Berzelius de 500 ml; 

- se măsoară cu cilindru 3 ml biostimulator/îngrășământ lichid CICh și se toarnă in paharul cu apă; 

- se măsoară cu cilindru 3 ml erbicid total pe baza de glifosat și se toarnă in paharul cu apă; 

- se determina densitatea la produsele antiderivă prin cântărire (deoarece sunt greu de pipetat); 

- se  cântărește cantitatea echivalentă a 0,2 ml produs antiderivă în pahar Berzelius de 100 ml; 

- se măsoară cu cilindru 100 ml apă demineralizată și se toarnă circa 50 ml în paharul cu produs 

antiderivă,  pentru diluare agitând cu bagheta (produsele vâscoase la început se diluează cu apă,  

apoi se toarnă în amestec, nu se pun direct în amestec deoarece greu se încorporează în soluție 

prin agitare) ; 

- se trece conținutul diluat din paharul de 100 ml în paharul Berzelius de 500 ml cu amestecului de 

erbicid total pe baza de glifosat și îngrășământ lichid produs de CICh, clătind cu diferența de apă 

rămasă în cilindru; 

- se verifică temperatura amestecului până și după agitare, pentru a observa dacă există vreo 

modificare / reacție; 

- se așază paharul pe platforma pentru agitare a agitatorului pentru obținere amestec omogen; 

- se toarnă amestecul obținut în flacon plastic transparent, rotund de 250ml și se astupă cu capac; 

- se fac observații asupra compatibilității, se înregistrează observațiile și se fac poze; 

- se fac observații asupra stabilității în timp (după 24 ore) se înregistrează observațiile și se fac poze; 

se urmărește vizual la lampă claritatea amestecului. 

- se întocmește raport de studiu. 

Notă: Pentru fiecare amestec în parte se face câte o mostră fără produsul antiderivă pentru 
comparație cu amestecul final. 
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I. TESTAREA COMPATIBILITĂȚII ȘI STABILITĂȚII CU PRODUSE ANTIDERIVĂ 

COMPATIBILITATEA FIZICĂ ÎN AMESTECURILE CU ERBICIDE ȘI PRODUSELE FOLIARE CICh SRL: 

 
În etapa I a proiectului, respectiv în anul 2021 a fost studiată compatibilitatea a cinci produse 

antiderivă separat cu erbicid total pe baza de glifosat si separat cu îngrășămintele lichide produse de CICh. 

În etapa a II-a au fost selectate două dintre cele cinci produse care au dat cele mai bune rezultate 

în primul an de studiu, respectiv EM260 și SO - s-a testat compatibilitatea acestora cu un amestec de 

erbicid total pe bază de glifosat și biostimulatorii/îngrășămintele lichide produse de CICh. Au fost adăugate 

la testele efectuate și verificarea pentru compatibilitate și stabilitate la amestecuri și alte formulări de 

potențiali agenți anti-drift – codificați intern MnUMe, MnMe, HMe, HMeU, MnU, UMe și respectiv TMe. 

Testul de compatibilitate s-a efectuat de două ori utilizând două produse comerciale diferite de 

erbicid cu aceeași substanță activă de bază, respectiv glifosat - AGRO GLYPHO și TAIFUN 360 SL, ambele 

produse fiind comercializate în piața din România. În ambele cazuri s-au obținut aceleași rezultate, de 

aceea în raport este prezentat numai rezultatul cu ultimul produs comercial folosit.  

Ca urmare a rezultatelor obținute în laborator privind compatibilitatea și stabilitatea cu erbicide 

a noilor produselor cu potențial efect anti-drift a fost selectat agentul MnUMe pentru testarea în câmp 

de către partenerul Universitatea din Craiova. 

 
B. TESTAREA PRODUSELOR CU PROTOTIPUL ANTI-DRIFT DE CĂTRE PARTNER P1 

EVALUAREA DRIFTULUI/DERIVEI DIRECTE A PICĂTURILOR DE PESTICIDE ÎN CONDIȚII DE CÂMP 

 Deriva directă a picăturilor de pesticide pulverizate este acea parte din cantitatea de substanță 
activă aplicată care, datorită condițiilor atmosferice (mișcărilor aerului), este purtată dincolo de zona 
tratată. Orice pierdere de substanță activă din cauza evaporării sau a levigării, nu poate fi considerată o 
derivă directă a picăturilor de pesticide pulverizate.  

 Conform standardului ISO 22866:2005, deriva/driftul este cantitatea de produse de protecție a 
plantelor care nu este aplicată în zona vizată din cauza vântului transversal și care este transportată din 
imediata vecinătate a suprafeței tratate într-o altă zonă, sub acțiunea curenților de aer, în timpul 
procesului de aplicare. 

 Conform mențiunilor din Ghidul de bune practici pentru reducerea fenomenului de derivă la 
aplicarea substanțelor fitosanitare (proiecte TOPPS), consecința derivei este că o parte din volumul de 
soluție aplicată este transportat de către curenții de aer și poate conduce la contaminarea cursurilor de 
apă, a zonelor sensibile (de exemplu, parcuri naturale, terenuri de joacă ale copiilor, zone umede etc.), 
mediul urban sau depunerea neintenționată de soluție pe culturile învecinate.  

Acest ultim fapt poate conduce la apariția reziduurilor de substanță activă, care nu sunt permise 
sau producerea de pagube directe (fito-toxicitate) asupra culturilor învecinate. 

 Conform aceluiași ghid, pentru a reduce fenomenul de derivă se pot aplica metode directe și 
indirecte:  
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 1. Măsuri directe, care au ca scop să reducă deriva la sursă (formarea și direcția picăturilor 
rezultate în urma pulverizării). Aceste măsuri sunt abordate în principal prin intermediul tehnologiilor de 
aplicare, a dispozitivelor destinate reducerii derivei și reglarea corectă a echipamentelor și mașinilor. În 
conformitate cu ISO 22369-1, mașinile de tratamente fitosanitare pot fi clasificate în funcție de riscul de 
derivă prin compararea derivei generate de o mașină testată cu deriva generată de un standard de 
referință. Clasele de reducere a derivei sunt următoarele:  

  Clasa       A       B      C       D        E         F  

 % de reducere a derivei  >99  95–99   90–95   75–90    50–75     25–50  

 În mai multe țări din UE unele duze și unele mașini sunt încadrate oficial în clasele de reducere a 
derivei în conformitate cu standardul ISO 22369-1. 

 2. Măsuri indirecte, care au ca scop să reducă deriva prin măsuri de „reținere a derivei“, cum sunt 
zonele tampon, zonele netratate sau barierele (de exemplu: perdele forestiere, plase antigrindină). Este 
foarte important să se respecte recomandările privind condițiile meteo și de mediu optime pentru 
aplicare. 

 În ceea ce privește metodologia de evaluare a derivei la sursă în cazul culturilor de câmp, literatura 
de specialitate menționează că metodologiile standardizate fac referire la metode indirecte de evaluare 
și respectiv directe (în câmp).  

 Compararea rezultatelor obținute la evaluarea derivei indirecte și a derivei directe pentru a evalua 
potențialul acestor diferite mijloace de evaluare a derivei, arătă faptul că prin evaluarea indirectă a riscului 
(măsurarea în tunelul de vânt și/sau laser PDPA), se pot face experimente asupra driftului cu diferite 
sisteme de pulverizare în condiții direct comparabile și repetabile dar și faptul că ambele metode sunt 
potrivite pentru efectuarea de  studii relative ale riscului de derivă (Nuyttens et al., 2008). 

 

EVALUAREA EFICACITĂȚII AGENȚILOR ANTI-DERIVĂ ÎN CÂMPUL EXPERIMENTAL 

ZONA DE TESTARE 

 Pentru îndeplinirea obiectivelor etapei, respectiv pentru evaluarea derivei directe a pesticidelor 
asupra culturilor de câmp, cercetările au fost efectuate în câmpul experimental înființat la S.C.D.A. Caracal 
din cadrul Universității din Craiova la cultura de porumb și a cuprins patru variante de testare folosind 
soluții de erbicid glifosat singur precum și în combinație cu agenți anti-drift.  

În urma testelor de compatibilitate și stabilitate derulate în laboratorul coordonatorului 
proiectului și a testelor efectuate de către partenerul Universitatea din Craiova în prima etapă a 
proiectului, au fost selectați și reținuți pentru testele în câmp efectuate de partenerul P1 pentru etapa a 
II-a, cei doi agenți identificați anterior – EM260, SO alături de potențialul nou agent anti-drift MnUMe. 

 Fiecare dintre variantele testate a fost formată dintr-o zona de tratare și o zonă de măsurare, 
adiacentă zonei de tratare. În conformitate cu standardul ISO 22866, zona pulverizată direct trebuie să 
aibă o lățime de cel puțin 20 m față de marginea zonei de aplicare iar lungimea pistei de pulverizare de 
cel puțin două ori mai mare decât distanța de eșantionare în direcție transversală vântului și trebuie să fie 
simetrică față de axa zonei de măsurători.  

Prin urmare, fiecare testare a fost efectuată pe o distanță de pulverizare de 40 m, pentru a trata 
o suprafață de 800 m2 (40 × 20 m) (Figurile 1 și 2). 
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Fig. 1 și 2. Suprafața de testare pe fiecare variantă 

 

 
 

 
 

Aspecte din timpul înființării suprafețelor destinate testărilor în câmpul Universității din Craiova 
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METODOLOGIE EXPERIMENTE 

 Toate variantele au fost tratate cu soluție de glifosat (3 l/ha) în 200 litri de apă, în care s-au 
adăugat agenții anti-drift EM260, SO alături de un potențial nou agent anti-drift MnUMe, iar varianta 
martor APG a fost stabilită fără niciun agent anti-drift. Condițiile climatice din perioada de experimentare 
în câmp când s-a înregistrat modificarea direcției vântului au necesitat reamplasarea experiențelor față 
de varianta martor. Au fost efectuate câte trei repetiții pentru fiecare dintre variante. 

Distanța de amplasare a punctelor de măsurare a fost stabilită începând cu jumătatea spațiului 
dintre duze față de ultima duză a instalației de aplicare. 

În acest studiu, pentru evaluarea riscului derivei în câmp / teren, un singur tip de duză 
cu jeturi aplatizate Lechler ST 110-04 a fost testat, la o presiune de 3,0 bari cu un flux 
de 1,6 l/min. Pentru testele ce vor fi efectuate în următorul an va fi folosit și tipul Lechler 
IDK 120-04 cu injecție aer. utilizând aceiași parametri.  

Pentru asigurarea normei de aplicare de 200 l/ha, deplasarea s-a realizat cu o viteză de 
10 km/h. 

 Aplicarea de referință/martor APG a fost stabilită ca fiind aplicarea cu instalația de pulverizare cu 
rampe orizontale cu duze cu jeturi aplatizate standard ISO 04, fără suport/inducție de aer, cu o înălțime a 
rampei de pulverizare și distanță a duzei de 0,50 m, la o presiune de 3,0 bar și o viteză de deplasare de 10 
km/h, rezultând o doză de aplicare de aproximativ 200 l/ha.  

 Această aplicare de referință a fost utilizată pentru o evaluare comparativă a diferitelor aplicări 
cu agenți anti-drift. Măsurătorile au fost efectuate conform standardului ISO 28666 (2005). 

 În timpul testelor, următoarele date au fost înregistrate (în zona din spatele zonei de teste, la 2 
metri înălțime de sol): 

 - direcția vântului (1 valoare măsurată pe secundă); 

 - viteza vântului (1 valoare măsurată pe secundă);  

 - temperatura aerului (1 valoare măsurată pe deplasare); 

 - umiditatea relativă (1 valoare măsurată pe deplasare). 

 Înregistrările au fost efectuate cu aparat de 
măsură digital multimetru Habotest HT625B și corelate 
cu datele obținute de la stația meteo din cadrul SCDA 
Caracal.  

 

METODA DE EVALUARE A DERIVEI / DRIFTULUI 

Pentru această fază de derulare a proiectului, în fiecare variantă de testare, s-au măsurat 
depunerile picăturilor derivei depozitate pe colectori amplasați orizontal la sol la distanțe diferite față de 
marginea suprafeței de aplicare, respectiv 1; 2; 3 m.  

Experiențele au fost amenajate pentru câte trei repetiții pentru fiecare variantă. Colectorii au 
constat în bucăți de lemn pe care s-au amplasat hârtii hidrosensibile de dimensiune 52 x 76 mm (o 
suprafață de 39,5 cm2). 
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 Hârtia hidrosensibilă este o hârtie specială, de diferite dimensiuni, tratată cu o substanță care în 
contact cu apa își schimbă culoarea. Este folosită pentru a evalua gradul de acoperire cu substanță a 
suprafeței țintă la efectuarea tratamentelor fitosanitare.  

 Hârtiile speciale au fost scanate și procesate ulterior utilizând programul DepositScan / ImageJ.  

 
Deriva înregistrată în câmpul experimental  

cu soluție glifosat și soluție glifosat cu diferiți agenți anti-drift 

 

 

 

Grafic derivă pesticide pe hârtie hidrosensibilă la diferite distanțe, cu glifosat singur și cu agenți anti-drift 

 Rezultatele experimentale obținute arată un comportament susținut în reducerea driftului a 
agentului anti-drift EM260 și în cadrul celei de-a II-a etape a proiectului, dar și un potențial ridicat de 
acțiune al noii formulări MnUMe ca și agent anti-drift, alături de agentul SO.  Studiul privind agenții anti-
derivă trebuie continuat și în cazul altor culturi și situații climatice - agenții EM260, MnUMe și SO vor fi 
luați în mod evident în considerare în continuare pentru efectuarea de teste suplimentare în alte perioade 
de cercetare suplimentare proiectului.     

Condițiile climatice din perioada derulării experimentelor au avut un impact semnificativ asupra 
depunerilor și deplasărilor pe orizontală și verticală ale driftului.  Variantele de experimentare cu agenți 
anti-drift au arătat o reducere a derivei cu 43-50% fapt ce subliniază necesitatea utilizării acestora (în 
special împreună cu erbicidele) pentru a contracara efectele negative ale derivei asupra culturilor 
învecinate. Rezultatele etapei vor fi disponibile pe pagina web dedicată activităților proiectului.  

 Este evidentă necesitatea de a fi dezvoltate și implementate măsuri pentru reducerea driftului în 
special prin utilizarea agenților specializați care, chiar dacă nu rezolvă total problematica derivei, 
împreună cu utilizarea în exploatațiile agricole a gamelor adecvate de mașini de administrat produse cu 
aplicare foliară și/sau la sol, aceștia pot să optimizeze administrarea de pesticide și fertilizanți foliari și pot 
reduce semnificativ impactul negativ asupra culturilor și mediului înconjurător.  
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CONCLUZII FINALE 

Obiectivul general al proiectului “CERCETARE DEZVOLTARE DE NOI FORMULĂRI DE AGENȚI ANTI-
DRIFT -NEW ANTI-DRIFT” este reprezentat de dezvoltarea unui produs de reducere a derivei prin 
pulverizare. 

Obiectivele specifice ale etapei a II-a au fost în totalitate realizate, astfel: 

1. au fost testate pentru compatibilitate și stabilitate în laboratorul coordonatorului cu produse cu 
aplicare foliară și/sau la sol cele două compoziții/formulări de prototip de agenți anti-derivă (EM260 
și SO), formulări care au arătat rezultate semnificative în reducerea derivei în prima etapă a 
proiectului, alături de alte șapte formulări de potențiali agenți anti-drift – codificați intern MnUMe, 
MnMe, HMe, HMeU, MnU, UMe și respectiv TMe; 

2. s-a efectuat de către partenerul P1 evaluarea în câmp a impactului negativ al produselor chimice 
(erbicid total) asupra hârtiilor hidrosensibile amplasate în zona de drift; 

3. rezultatele cantitative și calitative obținute în laborator și câmp vor sta la baza deciziei comune a 
partenerilor de formulare în 2023 a agentului anti-derivă final. 

Suplimentar obiectivelor etapei, au fost realizate și obiectivele specifice privind: 

- prezentarea unui raport privind promovarea rezultatelor proiectului și publicitatea în evenimente 
internaționale și, 

- prezentarea cel puțin a unei lucrări științifice în revistă de specialitate indexată în bazele de date 
Thomson Reuters Web of Science (respectiv Scientific Papers Series Management, Economic 
Engineering in Agriculture and Rural Development). 

 

Director Proiect,  

CEZARA VIȘAN 

 


