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Raport  

privind impactul workshop-ului în regiunea Centru 

28.04.2017, mun. Sf. Gheorghe, județul Covasna 
 

Cel de al doilea workshop, din seria celor 4, din cadrul sub-activității A3 intitulat 
„Organizarea de întâlniri individuale cu întreprinderile și organizarea de evenimente tematice” 
a fost organizat în regiunea Centru, la sediul Cluster-ului AGROFOOD din Sf. Gheorghe, 
județul Covasna, în data de 28.04.2017. 

Workshop-ul a avut doua părți, sesiunea plenară, în care 
IBA București a prezentat proiectul POC- Expertal și expertiza 
IBA pe domenii de interes și sesiunea pe grupuri de lucru. 

 Un sprijin deosebit în organizarea workshop-ului a fost 
primit din partea Clusterul AGROFOOD din Sf. Gheorghe, co-
organizator al evenimentului, care a avut un rol activ în 
identificarea și mobilizarea întreprinderilor din zona Centru.  

De asemenea, Clusterul Agrofood 
(http://www.agrofoodcovasna.ro) are 32 de membri, marea majoritate sunt persoane juridice 
cu profil agro-industrial din judetele Covasna, Brașov și Harghita, cu reprezentanți din 

domeniul industriei laptelui, industriei cărnii, panificației și 
morăritului. 

Cluster-ul Agrofood, în care este membru IBA, a fost 
prezentat și în Cererea de finanțare, ca posibil beneficiar al 
expertizei IBA, în cadrul proiectului Expertal.   

Locația evenimentului, Incubatorul de afaceri din Sf. 
Gheorghe, este sediul în care funcționează Cluster-ul 
AGROFOOD și care a îndeplinit condițiile privind capacitatea 

sălii, dotarea acesteia cu scaune și mese, activitatea de catering, accesibilitate, distribuire 
materiale publicitare, desfăsurarea prezentărilor PPT (videoproiector, ecran), condiții de 
înregistrare a participanților și alte aspecte de logistică privind organizarea evenimentului. 
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Durata evenimentului a fost de o zi, în cadrul 
acestuia realizându-se prezentări detaliate ale ofertei de 
expertiză, complexe, a INCDBA IBA și posibilitățile de 
transfer de cunoștințe către agenti economici interesați. 

Workshop-ul a început cu prezentarea persoanelor 
participante.  

Conform Listei de participanti la eveniment, 19 
persoane din cele 30 înscrise au fost persoane juridice, 
membrii ai Cluster-ului AGROFOOD. 

În deschiderea workshop-ului, dl.Vajda Lajos, 
director executiv al Cluster-ului     AGROFOOD, gazda 
evenimentului, a facut o scurta prezentare a asociației și 
locației  

În continuare, doamna Nastasia BELC, directorul general IBA Bucuresti, a precizat 
realizările obținute de institut în domeniul agroalimentar și expertiza acumulată de personalul 
angajat în cercetarea științifică. 

CSI dr. ing. Nastasia Belc, din poziția de 
director al proiectului finanțat din fonduri 
europene prin Programul Operational de 
Competitivitate, a prezentat obiectivele 
proiectului cu titlul “Valorificarea expertizei în 
cercetarea agro-alimentară prin transfer de 
cunoștințe către mediul privat în vederea 
obținerii de produse alimentare sigure și 
optimizate nutrițional”.  
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În continuare, CSI dr. ing. Denisa Duță a prezentat 
“Tendințe și provocări pentru viitorul industriei 
alimentare. Analiza senzorială in panificație”. 

 Tendințele globale de: creștere a populației, 
schimbările climatice, îmbătrânirea, globalizarea și 
dezvoltarea urbană vor determina schimbări în evoluția 
industriei alimentare. 

Organizaţia Naţiunilor Unite (ONU) estimează o 
creștere a populației în lume la 9,6 miliarde până în 2050. 
Potrivit cercetării WRI (World Resources Institute), 
producția globală de alimente va trebui să crească cu 
aproape 70% pentru a asigura necesarul de hrană în 2050. 
Trebuie să se reducă impactul agriculturii asupra climei, 
ecosistemelor și apei și trebuie să se asigure că agricultura 
sprijină dezvoltarea economică și socială. 

Agricultura foloseşte, în prezent, 70% din resursele globale de apă dulce, iar 40% din 
suprafaţa agricolă mondială suferă de efectele fenomenului de eroziune. Datele ONU arată că, 
în fiecare secundă, pierdem o suprafaţă agricolă echivalentă unui teren de fotbal, iar până în 
anul 2050, patru miliarde de oameni vor locui în ţări cu deficit de apă. Nici România nu este 
scutită de pericolul deşertificării. Potrivit datelor Oficiului pentru Studii Pedologice, peste 1000 
de hectare sunt acoperite de nisip în fiecare an, procesul de eroziune şi deşertificare fiind cel 
mai evident în sudul Câmpiei Române, Dobrogea şi Sudul Moldovei. 

Tendințele de dezvoltare în industria alimentară sunt: 

 Adaptabilitate, design, dezvoltare și control  

 Nutriție și funcționalitate: creșterea consumului de nutrienți specifici  
 Natural și autentic: restricționarea ingredientelor /compușilor cu risk potențial 
 Sustenabilitate și transparență: orientarea către o 

agricultură sustenabilă și un comerț echitabil. Se 
observă preocupări pentru reutilizare, recuperare și 
reciclare.  

Agricultura ecologică ia amploare ca urmare a 
interesului consumatorilor pentru produse mai „curate”. 
Produsele autohtone sunt din ce în ce mai căutate, deoarece consumatorii doresc produse mai 
gustoaae și obținute pe un lanț scurt. 

Prezentarea „Noi tendințe în inovare pentru industria de panificație” a fost susținută 
de CSII dr. ing. Alina Culețu. 
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  Această prezentare s-a axat pe aspectele 
strategice în inovarea produselor alimentare, precum: 
îmbunătățirea valorii nutritive a produselor, făcând 
trimitere la mențiunile nutriționale și de sănătate înscrise 
pe produsele alimentare conform regulamentului CE nr. 
1924/2006, obținerea de produse destinate unor 
consumatori ce adoptă anumite diete asociate unor 
afecțiuni, protecția mediului, încurajarea practicării 
agriculturii ecologice, etc. De asemenea, au fost 
prezentate etapele principale în proiectarea unui produs 
nou: identificarea nevoilor consumatorilor, stabilirea 
rețetei produsului și alegerea materiilor prime, 
optimizarea tehnologiei de fabricație, proiectarea 
ambalajului și a  etichetei și, la final, lansarea și 
distribuția produsului.   

Un studiu recent bazat pe chestionare adresate 
consumatorilor, a arătat că, interesul consumatorilor 
europeni față de inovarea în panificație se referă la: îmbunătățirea valorii nutriționale, 
compoziția pâinii, aspectul pâinii (feliată), încercarea de produse noi, acceptarea unui 
suprapreț, produse fără gluten, etc. 

Un alt aspect abordat a fost prezentarea diferitelor 
materii prime inovative în produsele de panificație: făină din 
alte cereale, făină de leguminoase, făină de semințe ale unor 
plante, făină de fructe, făină de tuberculi, etc. De asemenea, 
utilizarea cerealelor integrale și a uleiurilor esențiale ca tendințe 
în panificație au fost menționate.  

În concluzie, pentru consumatori, tendințele de bază ale 
inovării produselor de panificație sunt legate de aspecte de 
sănătate (cu dovezi științifice care să susțină mențiunile de 
sănătate), plăcere (produsele să fie mai plăcute, distractive, 
exotice) și comoditate (produse semi-preparate).  

    
 

 “Aditivii alimentari - cum să îi folosim și cum să îi 
evităm. Principalele determinări efectuate in sectorul 
morarit, panificație, produse făinoase”, lucrare realizată de 
Gabriela Mohan, a fost susținută de ing. Bogdan Drăgancea. 
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În ultimii ani, producătorii din industria alimentară, pe lângă multele probleme legate 

de  aprovizionarea cu materii prime, calitate și măsuri de siguranță alimentară, asigurarea 
desfacerii produselor, au avut și preocupări generate de tendința  consumatorilor  de a solicita 
produse fără adaosuri de E-uri, fără conservanți artificiali, fără coloranți de sinteză, produse cât 
mai naturale. 

Legislația Uniunii Europene, referitor la  aditivii utilizați în produsele alimentare, 
prevede: enumerarea acestora în lista de ingrediente; specificarea funcțiunii  îndeplinite; 
inserarea numelui sau numărului corespunzator  E pe etichetă. 

Sunt prezentate principalele clase funcționale de aditivi, rolul acestora  și modul de 
folosire; din totalul aditivilor permiși : 70 % sunt reprezentați de  emulgatori , stabilizatori, 
agenți de spumare, îngroșare, antioxidanți  etc.,  30 % - coloranți, conservanți  și  îndulcitori. 

Problema aditivilor alimentari trebuie să fie luată în considerare cu maximă 
responsabilitate și în permanentă conexiune între actorii de pe lanțul alimentar: producătorii de 
ingrediente, procesatorii de alimente, institutele de cercetare, autoritățile de monitorizare și 
control. 

Maniera cea mai adecvată este utilizarea pe cât posibil a variantelor naturale ale 
aditivilor și folosirea celor de sinteză  doar în cazul în care nu se pot  aplica alte soluții 
tehnologice și doar cu condiția  respectării  stricte a dozelor admise. 
În final sunt prezentate principalele proiecte și realizări ale INCBDA –IBA București 
referitoare la soluții de diminuare sau chiar de înlocuire a  unor aditivi controversați. 
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CSIII, dr. Ing.  Gabriel Mustăţea și-a prezentat domeniul de expertiză, și anume, “Noi 
materiale şi metode de ambalare a produselor alimentare” .  

                         

  Ambalajul reprezintă orice obiect, indiferent de materialul din care este confecţionat ori 
de natura acestuia, destinat reţinerii, protejării, manipulării, distribuţiei şi prezentării 
produselor, de la materii prime la produse procesate, de la producător până la 
utilizator/consumator.  
  Principalele categorii de materiale de ambalare sunt reprezentate de: materiale plastice, 
materiale celulozice, materiale metalice, sticlă şi materiale complexe.  
  Materialele plastice acceptate pentru utilizarea în industria alimentară sunt următoarele: 
Polietilenă (PE), Polipropilenă (PP), Poli(etilen-vinil-acetat) (EVA), Polistiren (PS), 
Policlorură de vinil (PVC), Ionomeri (I), Polietilentereftalat (PET), Poliacetat de vinil (PVA), 
Policarbonat (PC), Poliamidă (PA), Alcool polivinilic (PVOH), Policlorură de viniliden 
(PVdC) şi alți polimeri (O).  
  Materialele celulozice sunt reprezentate de hârtie, carton şi lemn.  Materialele metalice 
sunt reprezentate de tabla cositorită, aluminiul, oţelul inoxidabil şi staniul.  
Sticla utilizată ca material de ambalare poate fi: incoloră, semi-albă, verde deschis şi verde 
închis, galben închis şi brună.  
  Materialele complexe sunt reprezentate de combinaţii ale materialelor descrise anterior. 
Cele mai utilizate sunt ambalajele de tip TetraPak şi ambalajele bag-in-box.  
  Tehnicile de ambalare utilizate în industria alimentară sunt: ambalarea în atmosferă 
naturală, ambalarea în atmosferă modificată (MAP), ambalarea sub vid, ambalarea activă şi 
antimicrobiană, ambalarea bioactivă, ambalarea aseptică, ambalarea utilizând filme 
comestibile (edible films) şi ambalarea inteligentă (smart packaging).  
  Noile tendinţe în ambalarea alimentelor sunt ghidate către ambalarea inteligentă, 
utilizând „etichete inteligente” care pot indica temperatura din interiorul ambalajului, în 
vederea prevenirii deteriorării.  
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„Siguranța alimentară – management și riscuri”, prezentare susținută de CSIII, ing. 
Adriana Macri, a început prin sublinierea 
importantei implementarii și respectării normelor 
de siguranta alimentară intr-o unitate de procesare 
alimente. 

Mai întâi a fost definit conceptul de 
siguranță alimentară ca fiind asigurarea că 
produsul alimentar nu va dăuna sănătății 
consumatorului dacă acesta este preparat și 
consumat conform utilizării prevăzute. 

  Un sistem care reglementează normele de 
implementare a acestui concept este Sistemul de 
management al siguranței alimentare bazat pe 
metoda HACCP (Analiza riscurilor și punctelor 
critice de control), conform SR EN ISO 
22000/2005. 

Înainte de implementarea etapelor prevăzute de sistem, este obligatorie implementarea 
programelor preliminare într-o unitate de procesare alimente, cele mai importante fiind Bunele 
practici de igienă și de producție: de la amplasarea unității de producție, starea spațiilor 
interioare, starea de igienă a personalului, până la controlul dăunătorilor și informarea 
consumatorilor. 

Prezentarea descrie, pe rând, parcurgerea logică a etapelor specifice de implementare a 
unui plan HACCP, caracteristic pentru un produs sau categorie de produse alimentare, 
indicând, pe scurt, ce acțiuni trebuie avute în vedere în implementare. Planul HACCP trebuie 
să conțină toate datele referitoare la pericolele evidențiate pentru fiecare proces/produs, toate 
informațiile care duc la identificarea sistemului de monitorizare, a acțiunilor corective, precum 
și documentele aferente sistemului: specificații, instrucțiuni, proceduri, formulare de 
înregistrare. 

În încheierea prezentării sunt menționate și avantajele unei companii care 
implementeaza sistemul de management al siguranței alimentare bazat pe metoda HACCP. 
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În continuare, CSII dr.ing. Floarea Șerbancea a 
susținut prezentarea “Trend-ul european în dezvoltarea 
produselor agroalimentare” realizată în colaborare cu 
CSIII dr.ecol. Claudia Moșoiu 

La nivel european au fost identificate trei tendințe în 
domeniul procesării agroalimentare: diversificarea gamei 
sortimentale, dezvoltarea de noi produse cu destinație 
specială, protecția producătorilor de alimente prin 
intermediul înregistrării regiunii de producție. În contextul 
globalizării, la nivel UE, s-a dezvoltat un instrument de 
protecție regională a sectorul agroalimentar, prin intermediul 
înregistrării regiunii de producție. 

“Într-o piață din ce în ce mai globalizată, protecția 
geografică se remarcă ca un instrument pentru a proteja la nivel internațional ceea ce este unic 
și valoros la nivel local și regional” (http://ec.europa.eu/agriculture/gi-international_en) 
 Certificarea și înregistrarea produselor agroalimentare asigură protecție juridică 
împotriva imitației/ utilizării abuzive a denumirii produsului, garanția autenticității, 
privind originea regională sau producția tradițională. Ea este un instrument de marketing în 
Uniunea Europeană (UE) și pe alte piețe și prin intermediul logo-ului pe care îl deține, 
consumatorii pot recunoaște cu ușurință aceste produse 
   Printre efectele economice ale protecției agroalimentare se numără reducerea 
concurenței pe piețele existente, stimularea creșterii economice regionale prin restricționarea 
pieței, concentrarea capitalului în anumite zone regionale, desenarea unor “granițe” in jurul 
produselor alimentare protejate. Tipuri de înregistrări: 

La nivel național 

 Produs Tradițional (PT) 
 

La nivel european 

 Produs Indicație Geografică Protejată (IPG) 
 

 
Specialitate Tradițională Garantată (STG) 

 
Produs Denumire de Origine Protejată (DOP) 
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 “Alimente cu destinație specială (Produse dietetice din carne)”  a fost prezentată de 
CS II dr. biol. Lavinia Berca. 

 
  

În contextul general în care consumatorii sunt tot mai preocupați și mai conștienți de 
legătura dintre alimentație și sănătate, carnea și produsele din carne sunt adesea percepute ca 
nesănătoase. Din păcate oamenii trec cu vederea peste beneficiile produselor alimentare din 
carne si peste faptul ca exista alte soluții decât cea de a le elimina complet din dieta zilnică. 

 Ceea ce ne propunem să realizam in acest proiect este suplimentarea beneficiilor aduse 
de produsele de proveniența animală cu cele ale produselor de proveniența vegetală.  

Pentru a proteja starea de sănătate se pot obține: 
- Produse în care se va înlocui parțial sau total clorura de sodiu cu clorura de potasiu 
- Produse în care se va înlocui parțial grăsimea animală cu uleiuri vegetale  
- Produse suplimentate cu fibre dietetice solubile sau insolubile 

Avantajele înlocuirii Clorurii de sodiu cu clorura de potasiu: 
- Scăderea tensiunii arteriale pentru persoanele ce prezintă boli cardiovasculare. 
- Scăderea cantității de fluide depozitate in corp. Reținerea de apă poate cauza umflarea 

genunchilor, picioarelor sau a mâinilor și îngrășarea neregulată în zona abdominală. 
- Ajută la menținerea sănătății oaselor și mușchilor. 

Avantajele înlocuirii grăsimilor animale cu uleiuri vegetale: 
- Scăderea conținutului de colesterol pentru persoanele ce prezintă hipercolesterolemie. 
- Scăderea riscului de obezitate, hipertensiune și boli cardiovasculare. 
- Scăderea statusului oxidativ datorită cantității crescute de antioxidanți. 

Avantajele suplimentării cu fibre dietetice: 
- Menținerea sănătății tractului digestiv și scăderea șansei de constipație. 
- Scăderea riscului de cancer colo-rectal, diabet tip 2 și obezitate. 
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Sesiunea pe grupuri de lucru s-a desfașurat în săli diferite și a avut drept scop 
identificarea nevoilor tehnologice exprimate de firmele  prezente la eveniment. 
S-au format trei grupuri, și anume:  

1. Panificație și patiserie 
2. Procesare carne 
3. Lapte și produse lactate 

  

Analiza fișelor tehnologice 

Rezultatul: IBA își propune să completeze lista întreprinderilor partenere din proiect, 
pentru activitățile de tip B, C și D și își propune să obțină un minim de 5 parteneri pentru 
viitoare activități de tip B și un minim de 3 parteneri pentru activități de tip C, la fiecare dintre 
evenimente. 

Pentru activitățile de tip D, din cele 6 evenimente, IBA își propune să obțină un minim 
de 3 parteneri care vor contracta un proiect de cercetare industrială și/sau dezvoltare 
experimentală. 

În cadrul workshop-ului s-au arătat direct interesate 4 întreprinderi, care au completat 
fișele tehnologice având următoarele nevoi de colaborare:  

1. SC Lactis SRL pentru procesare laptelui: utilizarea ultrafiltrării în obținerea 
brânzeturilor, valorificarea superioară a subproduselor din industria laptelui,  
diversificarea gamei sortimenteale prin realizarea iaurtului cu fructe, etichetarea și 
testarea produselor functionale. 

2. SC BERIS SRL pentru procesarea cărnii cu obținerea produselor speciale, produse cu 
continut scăzut de sare și grăsimi. 

3. SC ERPEK SRL pentru produse de panificație congelate 
4. SC MEOTIS SRL pentru valorificarea zerului,îinlocuirea cazeinei cu coagulanți 

vegetali. 

Anexa 1 Agenda 

Anexa 2 Lista participanți  

Anexa 3 Fișe de nevoi Tehnologice 

Anexa 4 Stick cu prezentări IBA 


