
 
 

 
 

 

 

Titlul expertizei: Stabilirea termenului de valabilitate a produselor 

alimentare 
 

Scurta descriere 

Experiența și infrastructura de care dispune laboratorul va permite realizarea unor 

studii cu privire la perioada de valabilitate a produselor alimentare prin stabilirea unui plan de 

analize in funcție de matricea si de procesul tehnologic. 

Stabilirea termenului de valabilitate a produselor alimentare este o importanta 

caracteristica de calitate, fiind necesara pentru siguranta alimentara si calitatea produsului 

finit. Testele microbiologice de stabilitate a produselor implica analiza acestora dupa un plan 

bine stabilit in functie de matricea alimentara si de indicatorii prevazuti in legistatia nationala 

si internationala.   

 

Personal care se poate implica:  

Personalul Laboratorului de Microbiologie – ELISA: 

Dr. ing. Alina Alexandra Dobre, Șef Laborator Microbiologie – ELISA, Cercetător Științific 

gradul III; 

Biolog Ioana Vatuiu, Responsabil Colectiv Microbiologie, Cercetător Științific gradul III; 

Dr. ing. Irina Smeu, Responsabil Colectiv ELISA, Cercetător Științific gradul III; 

Dr. biolog. Valeria Gagiu – Cercetător științific gradul II 

Ing. Mirela Elena Cucu, Cercetător Științific; 

Domnica Țuțuianu, Tehnician; 

Constanta Pirvu, Tehnician; 

 

Infrastructura necesară și existentă: 

Termostat TC 100, fără răcire 

Termostat SANYO MIR-153 cu răcire, cu ventilatie fortata, 250C 

Hota bacteriologica, cu flux laminar vertical, FASTER  VS – 4-    

Autoclav SYSTEC (80 l) 

Autoclava AUTOCLAVE SX-500E,TOMY SEIKO CO 

Omogenizator STOMACKER circulator, SEWARD 400  

PH metru INOLAB 730 WTW  

Etuva Venticell, cu ventilatie fortata, 110 l  

Aparat de masurare a activitatii apei Aquaspector AQS-2-TC  

 



 
 

 
 

 

Etape si activități 

- Identificarea produselor alimentare si stabilirea indicatorilor microbiologici conform 

regulamentelor in vigoare; 

- Realizarea planului de stabilire a valabilității produselor pe baza tipului de matrice 

alimentare si cerințelor legislative; 

- Testarea microbiologica in funcție de etapele de analiza; 

- Identificarea, la sfârșitul planului de analiza, a eventualelor masuri aplicate pentru 

menținerea unei stabilități alimentare. 

 

Beneficii pentru industrie 

Industria alimentara prezinta o înnoire si a diversitate a produselor alimentare bazate pe 

dorința satisfacerii exigentelor consumatorilor. Datorita acestui fapt sunt identificate 

schimbări in tehnologia de producție a alimentelor si a calității acestora. In vederea 

realizării unor produse sigure si calitativ nutritive este nevoie de materii prime si 

tehnologii de ultima generație. Stabilirea valabilității acestor produse pe parcursul unei 

perisoade de timp ajuta la comercializarea unor produse alimentare sigure pentru consum 

dar si din punct de vedere al considerațiilor economice a producătorilor si a siguranței 

alimentare.  

 

  
 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 
 

 

 

Titlul expertizei: Studii de caz pentru asigurarea igienei in spatiile 

alimentare 
 

 

 

Scurta descriere 

Experiența personalului laboratorului de Microbiologie – ELISA in domeniul siguranței 

alimentare poate ajuta la realizarea unor studii de caz cu privire la riscurile microbiologice de 

pe lanțul de producție a alimentelor din diferite industrii. 

Identificarea riscurilor pe fluxul tehnologic al diferitelor spatii de procesare alimente este 

necesara pentru implementarea Bunelor Practici de Producție si Bunelor Practici de Igiena. 

Procesele tehnologice de pe fluxul de producție contribuie la asigurarea siguranței alimentare 

si a calității produselor finite dar si la diminuarea pierderilor prin nerespectarea succesiunii 

fazelor tehnologice sau a modului de realizare a operațiunilor tehnologice. Odată stabilite 

punctele ce necesita o atenție suplimentara din punct de vedere igienic, se poate implementa 

un program de monitorizare si de control in vederea asigurării igienei si implicit a calității 

produselor alimentare. Pe lângă procesele tehnologice, calitate şi siguranța alimentară a 

produselor alimentare este asigurată prin calitatea şi inocuitatea materiei prime, calitatea şi 

pregătirea persoanelor care realizează şi comercializează produsele. 

 

Personal care se poate implica:  

Personalul Laboratorului de Microbiologie – ELISA: 

Dr. ing. Alina Alexandra Dobre, Șef Laborator Microbiologie – ELISA, Cercetător Științific 

gradul III; 

Biolog Ioana Vatuiu, Responsabil Colectiv Microbiologie, Cercetător Științific gradul III; 

Dr. ing. Irina Smeu, Responsabil Colectiv ELISA, Cercetător Științific gradul III; 

Dr. biolog. Valeria Gagiu – Cercetător științific gradul II 

Ing. Mirela Elena Cucu, Cercetător Științific; 

Domnica Țuțuianu, Tehnician; 

Constanta Pirvu, Tehnician; 

 

Infrastructura necesară și existentă: 

Termostat TC 100, fără răcire 

Termostat SANYO MIR-153 cu răcire, cu ventilatie fortata, 250C 

Hota bacteriologica, cu flux laminar vertical, FASTER  VS – 4-    

Autoclav SYSTEC (80 l) 



 
 

 
 

Autoclava AUTOCLAVE SX-500E,TOMY SEIKO CO 

Omogenizator STOMACKER circulator, SEWARD 400  

PH metru INOLAB 730 WTW  

Etuva Venticell, cu ventilatie fortata, 110 l  

Aparat de masurare a activitatii apei Aquaspector AQS-2-TC  

 

Etape si activități 

- Identificarea a punctelor de control din punct de vedere igienic din spațiul tehnologic; 

- Evaluarea igienica si stabilirea modalităților de control a zonelor de risc 

microbiologic; 

- Stabilirea si implementarea Bunelor Practici de Igiena in spațiul tehnologic analizat; 

- Realizarea fluxurilor pentru diferitele etape ale activitatii spatiului alimentar (fluxul 

materiilor prime, fluxul deseurilor, etc); 

 

Beneficii pentru industrie 

 Asigurarea igienei spatiilor de producție si implementarea bunelor practici de igiena 

sunt instrumente utile pentru siguranța alimentelor fiind totodată de mare importanta pentru 

producătorii din industria alimentare deoarece ii ajuta sa respecte regulile de igiena a 

alimentelor in toate etapele lanțului alimentar si sa aplice principiile sistemului de calitate 

HACCP. Identificarea riscurilor microbiologice care pot apărea pe lanțul de producție este o 

etapa de referința in asigurarea calității si siguranței alimentelor si identifica pericolele ce pot 

apărea in producția primara si operațiuni asociate acesteia precum si masuri pentru a controla 

pericolele (masuri aferente legislației naționale).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 
 

Titlul expertizei: Testarea activității antimicrobiene a agenților 

antimicrobieni naturali 
 

 

Scurta descriere 

In cadrul laboratorului se pot face studii in vederea testării activității antimicrobiene 

utilizând diverși agenți antimicrobieni (uleiuri esențiale, nanoparticule, etc.), in vederea 

utilizării acestora ca agenți naturali de conservare a diferitelor produse alimentare. 

Laboratorul dispune de metodele si de experiența necesara realizării acestor tipuri de studii, 

acest tip de cercetare fiind realizata in proiecte de cercetare desfășurate in institut si in 

laborator cu rezultate foarte bune.  

 

Personal care se poate implica:  

Personalul Laboratorului de Microbiologie – ELISA: 

Dr. ing. Alina Alexandra Dobre, Șef Laborator Microbiologie – ELISA, Cercetător Științific 

gradul III; 

Biolog Ioana Vatuiu, Responsabil Colectiv Microbiologie, Cercetător Științific gradul III; 

Dr. ing. Irina Smeu, Responsabil Colectiv ELISA, Cercetător Științific gradul III; 

Dr. biolog. Valeria Gagiu – Cercetător științific gradul II 

Ing. Mirela Elena Cucu, Cercetător Științific; 

Domnica Țuțuianu, Tehnician; 

Constanta Pirvu, Tehnician; 

 

Infrastructura necesară și existentă: 

Termostat TC 100, fără răcire 

Termostat SANYO MIR-153 cu răcire, cu ventilatie fortata, 250C 

Hota bacteriologica, cu flux laminar vertical, FASTER  VS – 4-    

Autoclav SYSTEC (80 l) 

Autoclava AUTOCLAVE SX-500E,TOMY SEIKO CO 

Omogenizator STOMACKER circulator, SEWARD 400  

PH metru INOLAB 730 WTW  

Etuva Venticell, cu ventilatie fortata, 110 l  

Aparat de masurare a activitatii apei Aquaspector AQS-2-TC  

 

Etape si activități 

 Etapele și activitățile necesare se pot desfășura atât sub forma de studii de cercetare (date 

de literatură, rezultate experimentale și concluzii), sub formă de proiecte de cercetare sau sub 

formă de prestări servicii și consultanță.    



 
 

 
 

 

Beneficii pentru industrie 

 Industria alimentara poate beneficia de aceasta expertiza in vederea testării unor 

metode alternative de conservare a produselor alimentare utilizând agenți antimicrobieni 

naturali ce pot înlocui cu succes conservanții de sinteza utilizați in prezent.  

 

Exemple de succes 

 Laboratorul a testat in cadrul proiectului de cercetare nr. 5.2.-134/2008 cu titlul 

„Dezvoltarea si modernizarea foliilor alimentare pe baza de biopolimeri si agenti 

antimicrobieni naturali pentru creșterea securității alimentare (ACTI-BIO-PACK)” folii din 

polipropilena ce prezentau in structura lor uleiuri esențiale de diferite concentrații cu rezultate 

foarte bune in vederea prelungirii valabilității pâinii fără conservanți. S-a constatat ca 

uleiurile esențiale prin structura loc chimici si compușii activi prezinta activitate 

antimicrobiana împiedicând alterarea produselor ambalate.  

 


