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Rezumat 
 
Analiza riscului  asupra mediului pentru produsele medicinale veterinare este o evaluare a posibilei 
evoluții , expuneri și efecte ale acestora și este structurata conform ghidurilor VICH GL6 (faza I) și GL38 
(faza II). Evaluarea riscului asupra mediului,  parte integranta din dosarele de autorizare a produselor 
medicinale veterinare, interpretată si  armonizată in conformitate cu ghidurile VICH, asigură 
predictibilitatea şi transparenţa rezultatelor obținute.Calea de distribuție si evoluția în mediu sunt factori 
importanți pentru concentrația expunerii finale. Coeficientul de risc (RQ) este definit ca raportul dintre 
concentrația predictibilă in mediu (PEC) și concentrația predictibilă fara efect (PNEC) si indică 
probabilitatea efectelor adverse care se produc. Pentru determinarea PEC-urilor sol, ape, sediment, se 
analizează expunerea la mediu pentru produs, substanțele sale active si alte ingrediente, luând in 
considerare speciile ținta, modul de administrare, și caracteristicile fizico-chimice. Calculul concentrației 
predictibile  de substantă activă din produsul medicinal in sol (PECsol) se face pe baza abordarii 
reziduului total. Calculul concentrației de substanța activă în ape freatice (PECape freatice) se face pe baza 
abordarii echilibrului de sorbție în solide, modelată prin coeficientul de distribuție apă-carbon organic 
(Koc). Concentrația predictibilă  de substanța activă in apele de suprafața (PECape de suprafața) se consideră 
1/3 din concentrația în ape freatice iar în sediment se calculeaza funcție de coeficientul de partiție 
sediment-apa (Ksed-apa) . Lucrarea prezintă un algoritm de calcul al concentraţiilor predictibile PEC 
pentru factorii de mediu: sol, ape, sediment necesar pentru evaluarea riscurilor de mediu pentru 
produsele medicinale veterinare. Pe baza acestui algoritm de calcul a fost realizat un soft-ware 
specializat interactiv care permite determinarea rapidă şi comodă a concentraţiilor predictibile PEC 
pentru factorii de mediu: sol, ape, sediment pentru produsele medicinale veterinare. Acesta se constituie 
într-un instrument deosebit de util specialiştilor pentru evaluarea riscurilor de mediu. 
 

Abstract 
 

The environmental risk analysis for veterinary medicinal products is an assessment of their possible 
evolution, exposures and effects and is structured according to the VICH GL6 (Phase I) and GL38 (Phase 
II) guides. The environmental risk assessment, an integral part of the veterinary medicinal product 
authorizations, interpreted and harmonized under the VICH guidelines, ensures the predictability and 
transparency of the results obtained. The route of distribution and the evolution in the environment are 
important factors for the concentration of the final exposure. The risk quotient (RQ) is defined as the 
ratio between the predicted environmental concentration (PEC) and the predicted no-effect concentration 
(PNEC). The risk quotients indicate the likelihood of adverse effects occurring. For the determination of 
PECs, soil, water, sediment, environmental exposure for the product, its active substances and other 
ingredients is considered, taking into account target species, mode of administration, and 
physicochemical characteristics. Calculation of the predicted active substance concentration in the soil 
(PECsol) is based on the total residue approach. The calculation of the concentration of the active 
substance in groundwater (PECgroundwater) is based on the solid sorption equilibrium approach, modeled 
by the organic water-carbon distribution coefficient (Koc). The predicted concentration of the active 
substance in surface water (PECsurface water) is considered to be 1/3 of the groundwater concentration and 
in the sediment is calculated according to the sediment-water partition coefficient (Ksed-water). The paper 
presents an algorithm for calculating predictable concentrations for environmental factors: soil, water, 
sediment required for environmental risk assessment of veterinary medicinal products. Based on this 
calculation algorithm, a specialized interactive software has been developed to allow rapid and 
convenient determination of predictable PEC concentrations for environmental factors: soil, water, 
sediment for veterinary medicinal products. It is a very useful tool for environmental risk assessment 
specialists. 
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Introducere 
 

Analiza riscului  asupra mediului pentru 
produsele medicinale veterinare este o 
evaluare a posibilei evoluții, expuneri si efecte 
ale acestora si este structurată conform 
ghidurilor VICH GL6 (faza I) si GL38 (faza II).  

Coeficientul de risc este definit ca raportul 
dintre concentrația predictibilă în mediu (PEC) 
și concentrația predictibilă fără efect (PNEC) și 
indică probabilitatea efectelor adverse care se 
produc.  

In faza I, determinarea PEC-urilor sol, 
ape, sediment, analizează potentiala extindere 
a expunerii la mediu pentru produs, 
substanțele sale active și alte ingrediente, 
luând in considerare speciile ținta, modul de 
administrare, și caracteristicile fizico-chimice. 

Calcularea PEC soil pentru animalele 
crescute intensiv este dependentă de 
cantitatea de reziduu activ conținut in dejecțiile 
care se impraștie pe pamănt.  

Conform bazei de date EUROSTAT o 
încarcatură de azot de 170 kg N/ha este în 
medie încarcatura maxima din majoritatea 
țarilor UE.   

Calcularea PEC soil pentru animalele de 
pașune este dependentă de numarul de 
animale ținute în orice loc de pe suprafața 
terenului. Acest parametru este cunoscut ca 
densitatea de stocare și este exprimat in 
animale pe hectar.  

Calea de distribuție și evoluția în mediu a 
substanțelor active din produsele medicinale 
veterinare  sunt importante pentru concentrația 
expunerii finale.  

În cazul produselor medicinale veterinare, 
căile predominante de expunere pentru mediu 
terestru și acvatic sunt prin intermediul 
excreției directe, administrarii dejectiilor ca 
fertilizant precum și scurgerilor și deversărilor 
accidentale a dejecțiilor lichide provenite de la 
fermele zootehnice.  

Calculul concentrației predictibile  de 
substanță activă din  produsul medicinal în sol 
(PECsol) se face pe baza abordării reziduului 
total, considerand că doza de substanța activă  
totală aplicată este excretată de animal fără a 

se ține seama de date referitoare la 
metabolism si excreție.  

Calculul concentrației de substanța activă 
în apele freatice (PECape freatice) se face pe 
baza abordării echilibrului de sorbție în solide, 
modelată prin coeficientul de distribuție apa-
carbon organic (Koc).  

În calculul concentrației de substanță 
activă în apele de suprafața se presupune că o 
parte a apei deversate va fi diluată cu doua 
parți de apa.  

Astfel concentrația predictibilă de 
substanța activă în apele de suprafața (PECape 

de suprafața) se consideră 1/3 din concentrația 
predictibilă  în apele freatice iar în sediment 
(PECsediment) se calculeaza funcție de 
coeficientul de partiție sediment-apa (Ksed-

apa). 
 

 
 
Sursa foto: https://www.canstockphoto.com/earth-in-

hands-grass-background-18899229.html [2]. 

 
Algoritm de calcul al concentraţiilor 

predictibile PEC pentru factorii de mediu 

 
În continuare este prezentat un algoritm 

de calcul al concentraţiilor predictibile PEC 
pentru factorii de mediu: sol, ape, sediment 
(PECsol, PEC ape freatice, PEC ape de suprafața, 
PECsediment) necesar pentru evaluarea riscurilor 
de mediu pentru produsele medicinale 
veterinare în faza I, fază în care va fi asumată 
în mod normal o eliberare de 100% a 
ingredientului activ în mediu (abordarea 
reziduului total) . 
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START 

Introducerea valorilor ratei randamentului animalelor per loc per an (P), greutăţii 
corporale a animalelor (BW), cantităţii de azot produse în dejecţii per loc per an (Ny) şi 

factorului de creştere pentru speciile şi categoriile de animale crescute intensiv (H) 

Selectarea speciilor şi categoriilor de animale crescute intensiv, în tratament 

Selectarea speciilor şi categoriilor de animale crescute pe păşuni, în tratament 

Alcătuirea matricei speciilor şi categoriilor de animale crescute intensiv, în 

Alcătuirea matricei speciilor şi categoriilor de animale crescute pe păşuni, în 

Selectarea clasei din care face parte produsul administrat speciilor şi categoriilor de animale în tratament 

Introducerea valorilor densităţii de stocare (SD) şi greutăţii corporale a animalelor 
(BW) pentru speciilor şi categoriile de animale crescute pe păşuni 

Stabilirea fracţiei (Fh) din turma de animale la care se 
 administrează produsul 

Introducerea dozelor zilnice de ingredient activ (D) din produsul care se 
administrează la speciile şi categoriile de animale crescute intensiv  

Alcătuirea matricei dozelor zilnice de ingredient activ din produsul care se administrează la 
speciile şi categoriile de animale crescute intensiv 

Alcătuirea matricei dozelor zilnice de ingredient activ din produsul care se administrează la speciile şi 
categoriile de animale crescute pe păşuni 

Introducerea dozelor zilnice de ingredient activ din produsul care se administrează 
la speciile şi categoriile de animale crescute pe păşuni 

Introducerea duratei tratamentului (Ad) la speciile şi categoriile de animale  
crescute intensiv 

Alcătuirea matricei duratei tratamentului la speciile şi categoriile de animale crescute intensiv 

Alcătuirea matricei duratei tratamentului la speciile şi categoriile de animale crescute pe păşuni 

Introducerea duratei tratamentului (Ad) la speciile şi categoriile de animale  
crescute pe păşuni 

 

Introducerea valorilor cantităţii specifice de azot limită maximă în U.E., densităţii brute 
a solului uscat şi adâncimii de pătrundere în sol a ingredientului activ din produsul  

administrat 

Determinarea valorilor concentraţiei predictibile (PECsol iniţial ) în sol a ingredientului activ la   
administrarea produsului la speciile şi categoriile de animale crescute intensiv 

1 
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Introducerea valorilor densităţii în vrac a solului umed (RHOsol), fracţiunii volumice 
de aer în sol (Faersol), presiunii de vapori a ingredientului activ din produsul 

administrat (VP), masei molare a ingredientului activ din produsul administrat, 
solubilităţii în apă a ingredientului activ din produsul administrat 

1

Determinarea valorii cumulate a concentraţiei predictibile (PECsol iniţial) în sol a 
ingredientului activ la   administrarea produsului la speciile şi categoriile de animale 

crescute intensiv 

Determinarea valorii maxime a concentraţiei predictibile (PECsol iniţial ) în sol a ingredientului 
activ la   administrarea produsului la speciile şi categoriile de animale crescute intensiv 

Determinarea valorilor concentraţiei predictibile (PECsol iniţial) în sol a ingredientului activ la   
administrarea produsului la speciile şi categoriile de animale crescute pe păşuni 

Determinarea valorii cumulate a concentraţiei predictibile (PECsol iniţial) în sol a 
ingredientului activ la   administrarea produsului la speciile şi categoriile de animale 

crescute pe păşuni 

Determinarea valorii maxime a concentraţiei predictibile PECsol iniţial în sol a ingredientului 
activ la   administrarea produsului la speciile şi categoriile de animale crescute pe păşuni 

 

Determinarea valorii cumulate a concentraţiei predictibile (PECsol iniţial) în sol a 
ingredientului activ la   administrarea produsului la speciile şi categoriile de animale 

crescute intensiv şi pe păşuni 

Determinarea valorii maxime a concentraţiei predictibile (PECsol iniţial) în sol a 
ingredientului activ la   administrarea produsului la speciile şi categoriile de animale 

crescute intensiv şi pe păşuni 

Determinarea valorilor concentraţiei predictibile (PECsol 20 cm) în sol la adâncimea de 20 cm a 
ingredientului activ la   administrarea produsului la speciile şi categoriile de animale crescute 

intensiv 

Determinarea valorilor concentraţiei predictibile (PECsol 20 cm) în sol la adâncimea de 20 cm a 
ingredientului activ la administrarea produsului la speciile şi categoriile de animale crescute pe 

păşuni 

Determinarea coeficientului partiţiei de aer şi apă în 
sol 

Introducerea valorilor fracţiunii volumice de apă în sol, fracţiunii volumice de solid în 
sol,  Fracţiunii masice de carbon organic în sol, coeficientului de distribuţie apă- 

carbon (KOC) Korganic 

Determinarea partiţiei de solid şi apă în sol (Ksol-apa) 

Determinarea valorilor concentraţiei predictibile (PECapă freatică) în apa freatică a ingredientului activ la   
administrarea produsului la speciile şi categoriile de animale crescute intensiv 

Determinarea valorii cumulate a concentraţiei predictibile (PECapă freatică) în apa freatică a ingredientului 
activ la   administrarea produsului la speciile şi categoriile de animale crescute intensiv 

Determinarea valorii maxime a concentraţiei predictibile (PECapă freatică) în apa freatică a 
ingredientului activ la   administrarea produsului la speciile şi categoriile de animale 

crescute intensiv 

Determinarea valorilor concentraţiei predictibile ( PECapă freatică) în apa freatică a ingredientului 
activ la   administrarea produsului la speciile şi categoriile de animale crescute pe păşuni 
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2

Determinarea valorii cumulate a concentraţiei predictibile (PECapă freatică) în apa freatică a 
ingredientului activ la   administrarea produsului la speciile şi categoriile de animale crescute 

pe păşuni 

Determinarea valorii maxime a concentraţiei predictibile (PECapă freatică) în apa freatică a 
ingredientului activ la   administrarea produsului la speciile şi categoriile de animale 

crescute pe păşuni 

Determinarea valorii cumulate a concentraţiei predictibile (PECapă freatică) în apa freatică a 
ingredientului activ la   administrarea produsului la speciile şi categoriile de animale crescute 

intensiv şi pe păşuni 

Determinarea valorii maxime a concentraţiei predictibile (PECapă freatică) în apa freatică a 
ingredientului activ la   administrarea produsului la speciile şi categoriile de animale 

crescute intensiv şi pe păşuni 

Determinarea valorilor concentraţiei predictibile (PECape de suprafaţă) în ape de suprafaţă a 
ingredientului activ la   administrarea produsului la speciile şi categoriile de animale 

crescute intensiv 

Determinarea valorii cumulate a concentraţiei predictibile( PECape de suprafaţă) în ape de suprafaţă 
a ingredientului activ la   administrarea produsului la speciile şi categoriile de animale 

crescute intensiv 

Determinarea valorilor concentraţiei predictibile (PECape de suprafaţă) în ape de suprafaţă a 
ingredientului activ la   administrarea produsului la speciile şi categoriile de animale 

crescute pe păşuni 

Determinarea valorii cumulate a concentraţiei predictibile (PECape de suprafaţă) în ape de suprafaţă a 
ingredientului activ la   administrarea produsului la speciile şi categoriile de animale crescute pe păşuni 

Determinarea valorii maxime a concentraţiei predictibile (PECape de suprafaţă) în ape de suprafaţă a 
ingredientului activ la   administrarea produsului la speciile şi categoriile de animale crescute pe păşuni 

Determinarea valorii cumulate a concentraţiei predictibile (PECape de suprafaţă) în ape de suprafaţă a 
ingredientului activ la   administrarea produsului la speciile şi categoriile de animale crescute intensiv şi 

pe păşuni 

Determinarea valorii maxime a concentraţiei predictibile (PECape de suprafaţă) în ape de suprafaţă a ingredientului 
activ la   administrarea produsului la speciile şi categoriile de animale crescute intensiv şi pe păşuni 

Introducerea valorilor densităţii în vrac a sedimentului, fracţiunii volumice apă-sediment, 

fracţiunii volumice solid-sediment, fracţiunii masice de carbon organic în sediment  

Determinarea coeficientului partiţiei de solid şi apă în sediment (Kpsed) 

Determinarea coeficientului partiţiei sediment- apă (Ksed-apa) 

Determinarea factorului de conversie a concentraţiei sedimentului  (CONVsed) 

Determinarea valorilor concentraţiei predictibile (PECsediment) în sediment a ingredientului 
activ la   administrarea produsului la speciile şi categoriile de animale crescute intensiv 

Determinarea valorii cumulate a concentraţiei predictibile (PECsediment) în sediment a ingredientului 
activ la   administrarea produsului la speciile şi categoriile de animale crescute intensiv 

3

Determinarea valorii maxime a concentraţiei predictibile( PECape de suprafaţă) în ape de suprafaţă a 
ingredientului activ la   administrarea produsului la speciile şi categoriile de animale crescute 

intensiv 
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Determinarea valorii maxime a concentraţiei predictibile( PEC
activ la administrarea produsului la speciile şi categoriile de animale crescute intensiv

Determinarea valorilor concentraţiei predictibile (PEC
la administrarea produsului la speciile şi ca

Determinarea valorii cumulate a concentraţiei predictibile (PECsediment) în sediment a 
ingredientului activ la   administrarea produsului la speciile şi categoriile de animale crescute 

Determinarea valorii maxime a concentraţiei predictibile (PEC
la administrarea produsului la speciile şi categoriile de animale crescute pe păşuni

Determinarea valorii cumulate a concentraţiei predictibil
activ la administrarea produsului la speciile şi categoriile de animale crescute intensiv şi pe păşuni

Determinarea valorii maxime a concentraţiei predictibile (PEC
la administrarea produsului la speciile şi categoriile de animale crescute intensiv şi pe păşuni

 

 
De menţionat că: 
 

- algoritmul permite luarea în considerare a 
tuturor speciilor şi categoriile de animale, în 
tehnologiile de creştere intensivă sau pe 
păsuni care sunt tratate concomitent cu un 
anumit produs farmaceutic; 

- algoritmul permite luarea în considerare a 
clasei din care face parte un anumit produs 
farmaceutic şi a caracteristicilor 
tratamentului (doze zilnice al ingredientului 
activ, durate ale tratamentului);

- algorimul  impune calcul matricial, având în 
vedere că un produs farmaceutic poate fi 
administrat concomitent la mai multe specii 
şi categorii de animale, în tehnologiile de 
creştere intensivă sau pe păsuni;

- în tehnologiile de creştere intensivă si pe 
păsuni sunt luate in considerare speciile si 
categoriile de animale mentionate in ghid. 

- speciile si categoriile de animale sunt 
elemente ale matricilor (speciile pe randuri 
si categoriile pe coloane) folosite pentru  
exprimarea calculului matricial.
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Determinarea valorii maxime a concentraţiei predictibile( PECsediment) în sediment a ingredientului 
administrarea produsului la speciile şi categoriile de animale crescute intensiv

Determinarea valorilor concentraţiei predictibile (PECsediment) în sediment a ingredientului activ 
administrarea produsului la speciile şi categoriile de animale crescute pe păşuni 

Determinarea valorii cumulate a concentraţiei predictibile (PECsediment) în sediment a 
ingredientului activ la   administrarea produsului la speciile şi categoriile de animale crescute 

pe păşuni 

Determinarea valorii maxime a concentraţiei predictibile (PECsediment) în sediment a ingredientului activ 
administrarea produsului la speciile şi categoriile de animale crescute pe păşuni 

Determinarea valorii cumulate a concentraţiei predictibile (PECsediment) în sediment a ingredientului 
administrarea produsului la speciile şi categoriile de animale crescute intensiv şi pe păşuni

Determinarea valorii maxime a concentraţiei predictibile (PECsediment) în sediment a ingredientului a
administrarea produsului la speciile şi categoriile de animale crescute intensiv şi pe păşuni

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

algoritmul permite luarea în considerare a 
tuturor speciilor şi categoriile de animale, în 
tehnologiile de creştere intensivă sau pe 
păsuni care sunt tratate concomitent cu un 

algoritmul permite luarea în considerare a 
clasei din care face parte un anumit produs 
farmaceutic şi a caracteristicilor 

lnice al ingredientului 
activ, durate ale tratamentului); 
algorimul  impune calcul matricial, având în 
vedere că un produs farmaceutic poate fi 
administrat concomitent la mai multe specii 
şi categorii de animale, în tehnologiile de 

e păsuni; 
în tehnologiile de creştere intensivă si pe 
păsuni sunt luate in considerare speciile si 
categoriile de animale mentionate in ghid.  
speciile si categoriile de animale sunt 
elemente ale matricilor (speciile pe randuri 

olosite pentru  
exprimarea calculului matricial. 

 

 
Fig. 1. Rezultatele pentru PEC sol ini
pașune) obținute in forma matricial
corespunzatoare speciilor și categoriilor de animale 
tratate. 
 

 

 
Fig. 2. Rezultatele pentru PEC ape de suprafa
(intensiv și pașune) obținute în forma 
soft, corespunzatoare speciilor și categoriilor de 
animale tratate. 
 

3

STOP 
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ingredientului 
administrarea produsului la speciile şi categoriile de animale crescute intensiv 

ent a ingredientului activ 

Determinarea valorii cumulate a concentraţiei predictibile (PECsediment) în sediment a 
ingredientului activ la   administrarea produsului la speciile şi categoriile de animale crescute 

ent a ingredientului activ 

ent a ingredientului 
administrarea produsului la speciile şi categoriile de animale crescute intensiv şi pe păşuni 

redientului activ 
administrarea produsului la speciile şi categoriile de animale crescute intensiv şi pe păşuni 

 

 

Rezultatele pentru PEC sol inițial (intensiv și 
inute in forma matricială în soft 

i categoriilor de animale 

 

 

ape de suprafața 
n forma  matricială în 

i categoriilor de 
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Fig.3. Rezultatele pentru PEC sediment (intensiv 
pașune) obținute în forma matricial
corespunzatoare speciilor si categoriilor de animale 
tratate. 

 
Concluzii 
 

Pe baza acestui algoritm de calcul a fost 
realizat un soft-ware specializat interactiv care 
permite determinarea rapidă şi comodă a 
concentraţiilor predictibile PEC pentru factorii 
de mediu: sol, ape, sediment pentru produse 
farmaceutice veterinare.  

Acesta se constituie într-un instrument 
deosebit de util specialiştilor pentru evaluarea 
riscurilor de mediu. 
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Rezultatele pentru PEC sediment (intensiv și 
n forma matricială în soft, 

corespunzatoare speciilor si categoriilor de animale 

Pe baza acestui algoritm de calcul a fost 
ware specializat interactiv care 

permite determinarea rapidă şi comodă a 
concentraţiilor predictibile PEC pentru factorii 
de mediu: sol, ape, sediment pentru produse 

un instrument 
deosebit de util specialiştilor pentru evaluarea 

Ghidul EMEA/CVMP/ERA/418282 /2005-

https://www.canstockphoto.com/earth-in-
18899229.html 
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