Stimaţi Colaboratori, Parteneri,
Având în vedere situația deosebită datorată epidemiei provocată de COVID-19 şi
evoluția acesteia, precum şi instituirea stării de alertă la nivel național începând cu data de
16.05.2020, vă informăm că Laboratorul de Încercări și Controlul Calității Îngrășămintelor LICCI din cadrul I.N.C.D.P.A.P.M. - ICPA Bucuresti ia în considerare următoarele măsuri:
1. Comunicarea între Clienti și Laboratorul din cadrul I.N.C.D.P.A.P.M. - ICPA Bucuresti se
realizează doar prin:
·

Telefon: 021-3184458

·

Fax: 021-3184348

·

e-mail: office@icpa.ro si licci_icpa@yahoo.com

Activitatea de relații cu publicul să se desfășoare numai prin telefon, corespondență
electronică sau curierat.
2. Documentaţia tehnică si Nota de comandă se vor transmite prin e-mail mentionat;
3. Mostrele de ingrăşăminte se vor transmite numai prin servicii de curierat, in cantitati de
maxim 500 g;
4. Termenul de executie pentru analizele chimice şi emiterea buletinelor este de 30 de zile cu
posibilitatea de prelungire până la 45 de zile în funcţie de evoluția stării de alerta la nivel
național (Nota de comandă se modifică în acest sens);
5. Prezentele măsuri se aplică până la 15.06.2020, dată la care se va decide în funcție de
evoluția stării la nivel național dacă se prelungește sau nu termenul de aplicare a măsurilor.
Informatiile le puteti accesa de pe site-ul institutului în pagina rezervata laboratorului:
https://www.icpa.ro.
6. Pentru trimiterea mostrelor de îngășăminte, adresa Laboratorului este:
INSTITUTUL NAŢIONAL DE CERCETARE - DEZVOLTARE PENTRU
PEDOLOGIE, AGROCHIMIE ŞI PROTECŢIA MEDIULUI – ICPA Bucureşti
Bd. Mărăşti, nr. 61, cod poştal 011464, sect.1, Bucureşti, România
Vă rog să ne informați când sosesc probele, cum au fost livrate și de către cine au fost
preluate. Documentația necesară (buletin de analiză, fisa tehnică, eticheta și alte documente
considerate necesare), vă rog să ni le trimiteți prin e-mail la adresele: licci_icpa@yahoo.com
și office@icpa.ro.
Comunicarea între Dumneavoastră și noi este un element foarte important în
asigurarea continuității activității în condiții de siguranță.
Vă mulţumim pentru intelegere, vă dorim toate cele bune și să depăsim împreună și în
siguranță acestă încercare dificilă.
Laboratorul de Încercări și Controlul Calității Îngrășămintelor – LICCI

Stimaţi Colaboratori, Parteneri,
Având în vedere situația deosebită provocată de COVID-19, vă informăm că activitatea de
relații cu publicul a Laboratorul de agrochimie și nutriția plantelor din cadrul
I.N.C.D.P.A.P.M. - ICPA București se desfășoare prin telefon, corespondență electronică sau
curierat.

