
 
 

 
 

Transfer de expertiză agro-alimentară IBA în regiunea Nord-Esticã 
 Eveniment tematic 4 

Workshop, 28.07.2017, sediul SC PANIMON SA, str. Mărășești nr. 19, Oneşti, județul Bacãu 
INCD pentru Bioresurse Alimentare - IBA București,  http://www.iba-expertal.ro/ 

 28.07.2017 

Durata Prezentare/Acțiune 

11:00–11:30 Înregistrarea participanților 

11:30–11.50 Prezentarea INCDBA – IBA BUCUREȘTI 
Proiectul EXPERTAL–Valorificarea expertizei în cercetarea agro-alimentără  
prin transfer de cunoștințe către mediul privat in vederea obținerii de 
produse alimentare sigure și optimizate nutrițional, director proiect/director 
general IBA, CSI dr.ing.Nastasia BELC,nastasia.belc@bioresurse.ro  

11.50–12.10 Ovãzul ȋn produsele alimentare - aspecte senzoriale,CSI,Denisa DUŢǍ, 
denisa.duta@bioresurse.ro 

12:10-12:30 Controlul calitãţii fãinii cu ajutorul echipamentelor reologice,CSII 
dr.ing.Alina CULEŢU, alina.culetu@bioresurse.ro  

12.30–12.50 Reformularea alimentelor-provocare pentru industrie, sãnãtate pentru 
consumatori,CSIII ing.Adriana MACRI, adriana.macri@bioresurse.ro 

12.50-13.10 Metode de valorificare a zerului, Şef laborator Biologie Molecularã, CS II dr. 
biol. Lavinia BERCA, laviniamariana.berca@gmail.com 

13.10-13.30 Autentificarea uleiurilor vegetale prin tehnica RMN, Şef laborator RMN, CS III 
dr. ing. Valentin IONESCU, valentin.ionescu@bioresurse.ro  

13.30-14.00 Pauză 

14.00-14.20 Variabile endogene şi exogene care pot influenţa comportamentul 
consumatorului de suplimente alimentare, Psiholog Notificari SNPAMPS, 
Manuela RASCOL, manuela.rascol@gmail.com 

14.20-14.40 Ambalaje alimentare - cerinţe legislative, Șef laborator Ambalarea 
Alimentelor, CSIII dr.ing. Gabriel MUSTĂȚEA, gabi.mustatea@bioresurse.ro 

14.40-15.00 Produsele stupului- Alimente- Ingrediente alimentare- Medicamente- Cum 
arata viitorul?,CSII dr.biochim.Cristina MATEESCU, cristina.mateescu@bioresurse.ro 

15.00-15.20 Cerințele de calitate și siguranță la plantele medicinale și suplimentele 
alimentare obținute din acestea, Șef SNPAMPS, CSII dr.biol.Tatiana ONISEI, 
tatianaonisei@yahoo.com 

15.20-15.40 Stadiul actual al utilizării diferitelor ingrediente funcționale pentru 
obținerea de produse alimentare,CSIII dr.ing.Livia APOSTOL, apostol_livia@yahoo.com 

15.40-16.00 Produse de panificatie şi patiserie cu destinaţie specială (dieta aglutenică, 
dietă pentru diabetici) Șef Staţie pilot procesare legume-fructe, CSII dr. 
ing.Monica CATANǍ, mona.catana@bioresurse.ro 

16.00-16.20 Tehnologii de procesare a legumelor si fructelor în vederea obtinerii 
produselor destinate diabeticilor Șef laborator Nutriţie umanã, CSII dr. 
ing.LUMINIŢA CATANǍ, lumi_catana@yahoo.co.uk 

16.20-16.40 Elaborarea expresiei de interes din contractele subsidiare POC-Expertal, 
CSII dr.ing.Floarea Serbancea, floarea.serbancea@bioresurse.ro, ing. Bogdan 
Dragancea, bogdan.dragancea@bioresurse.ro 

16.40-17.00 Întrebări și răspunsuri, concluzii 
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