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Raport  

privind impactul workshop-ului în regiunea Sud-Muntenia 

23 februarie 2017, com. Izvoarele, jud. Prahova  
 

Primul 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 la sediul Căminului Cultural Izvoarele, județul Prahova, regiunea Sud-Muntenia, în 
data de 23.02.2017. A fost aleasă această locație datorită cererii Asociației Grupului de Acțiune 
locala, GAL-ul „Plaiurile Ramidavei”. 

Aceasta locație a facilitat participarea persoanelor interesate nu numai din localitatea 
Izvoarele dar și din localitățile învecinate (Aricești-Zeletin, Cerașu, Posești, Slănic, Bătrâni, 
Drajna, Șoimari, Bertea, Ștefești, Cărbunești, Măneciu și Teișani).  

Membrii acestei asociații sunt 
producători de legume, fructe, miere si lapte 
și procesatori ai acestor materii prime, în 
alimente. Invitațiile au fost făcute în mod 
direct către această asociație, telefonic către 
diferite companii interesate și prin informare 
directă a altor organizații (primari, asociații 
locale) și persoane individuale (procesatori 
alimente) care au participat la evenimentul de 
deschidere a GAL-ului din 26 ianuarie 2017 
la Vălenii de Munte.  

Locația evenimentului, Căminul 
Cultural din comuna Izvoarele, a fost stabilită 
de comun acord astfel încât să fie îndeplinite 
conditțile 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. 

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. 

A fost realizat „dosarul evenimentului”, care a fost distribuit fiecărui participant la 
eveniment.  
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Dosarul evenimentul a conținut: 

- oferta de expertiză IBA; 

- fișa de nevoi tehnologice; 

- studii de caz și/sau proiecte de succes; 

- prezentare posibilități de colaborare directă cercetare-industrie 

- materiale publicitare realizate in cadrul proiectului (mapa, pix, sacoșă, catalog, broșură, 
stick cu materiale publicitare în format electronic). 

Workshop-ul a început cu prezentarea proiectului EXPERTAL, Valorificarea expertizei 
în cercetarea agro-alimentară prin transfer de cunoștințe către mediul privat în vederea obținerii 
de produse alimentare sigure și optimizate nutrițional, director proiect, director general IBA 
CSI, dr. ing. Nastasia BELC 

Directorul de proiect a făcut o scurtă 
prezentare a institutului IBA București și a 
prezentat proiectul, prin obiective și activități 
făcând legătura cu principalele oportunități de 
care pot beneficia întreprinderile 
procesatoare de alimente prin colaborarea cu 
IBA, în acest proiect, în vederea îmbunătățirii 
cunoștințelor în ceea ce priveste procesarea 
alimentelor, a calității alimentelor produse și 
a creșterii competitivității economice pe piața 
alimentară. 

În continuare, CSII dr. ing. Monica Catană a prezentat “Valorificarea legumelor si 
fructelor”, utilizând tehnologii naturale de conservare, în condiții de siguranță alimentară”.  
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Valorificarea legumelor și fructelor, utilizând tehnologii naturale de conservare, în 
condiții de siguranță alimentară, este de un real interes. Metodele de conservare a legumelor și 
fructelor sunt: 

 Congelare; 
  Deshidratare;  
  Fierbere - concentrare (cu sau fără ajutorul zahărului); 
  Tratament termic (pasteurizare, sterilizare). 

        Congelarea este o metodă sigură de conservare a legumelor şi fructelor, care asigură 
păstrarea într-o proporţie ridicată a vitaminelor, elementelor minerale, aromelor etc. 
        Deshidratarea legumelor și fructelor este cunoscută ca fiind cea mai veche metodă de 
conservare. Deshidratarea legumelor şi fructelor este un proces tehnologic complex, prin care 
se reduce conţinutul natural în apă, până la un nivel care să împiedice activitatea 
microorganismelor, fără a se distruge ţesuturile sau a se deprecia valoarea alimentară a 
produselor care se deshidratează. 
      Fierberea - concentrarea – fără adaos de zahăr se aplică, în special, pentru obţinerea 
conservelor termosterilizate (ciorbe concentrate,  supe concentrate,  creme de legume,  tocană 
de legume, zacuscă de legume) și se realizează în cazane duplicate. Pentru obţinerea bulionului 
şi pastei de tomate, concentrarea sucului de tomate se realizează în instalaţii de concentrare cu 
funcţionare discontinuă sau cu funcţionare continuă. 
       Fierberea - concentrarea – cu adaos de zahăr se aplică pentru obținerea dulceții, 
gemului, pastei de frructe și marmeladei. Pentru obținerea dulceții, fierberea și concentrarea 
fructelor în sirop de zahăr se realizează în cazane duplicate. Pentru obținerea gemului, pastei 
de fructe și marmeladei fierberea și concentrarea fructelor cu zahăr se realizează în cazane 
duplicate sau în concentratoare sub vid (aparate vacuum). 
      Pasteurizarea reprezintă tratamentul termic aplicat până la temperaturi de 100°C asupra 
conservelor de legume sau fructe, ambalate și închise ermetic, cu pH < 4,5, în scopul asigurării 
conservabilității.  
     Sterilizarea reprezintă tratamentul termic aplicat la temperaturi de 110 - 120°C asupra 
conservelor de legume ambalate și închise ermetic, cu pH ≥ 4,5, în scopul asigurării 
conservabilităţii.  
      Verificarea eficienței tratamentului termic de pasteurizare, respectiv, sterilizare, aplicat 
conservelor de fructe/legume, se realizează prin analiza microbiologică a acestora în 
laboratoare specializate. 
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Prezentarea „Tehnologia de obținere a sucului natural de mere. Condiții de calitate 
ale sucului de mere” a fost susținută de CSII dr. ing. Catană Luminița. 

        Sucul de mere este un aliment 
important îmtr-o dietă sănătoasă, datorită 
onținutului în vitamina C, elemente minerale 
și  compuși fenolici. De aceea procesarea 
merelor în scopul obținerii sucului de mere, 
este de un real interes. 
        Fluxul tehnologic de obținere al 
sucului de mere, cuprinde următoarele operații 
tehnologice: 

 Recepție calitativă și cantitativă; 
 Sortare; 

 Spălare; 
 Divizare (tocare); 
 Presare-extracție suc;  
 Filtrare; 
 Pasteurizare; 
 Dozare-ambalare; 
 Marcare; 
 Depozitare. 
 

Obținerea sucului de mere se poate realiza 
în instalații de mică capacitate (50 – 75 L/h), în 
mod discontinuu sau în instalații de mare 
capacitate (2000L/h), în mod continuu. 
       Calitatea merelor introduse în procesul de 
fabricație, este esențială pentru calitatea sucului 
de mere. Astfel, pentru obținerea sucului de 
mere se vor utiliza doar mere proaspete și 
sănătoase, iar operației de sortare prin care se 

îndepărtează merele atacate de boli, alterate, mucegăite şi a  corpurilor străine, trebuie să i se 
acorde o importanță deosebită. Introducerea în procesul de fabricație a merelor atacate de 
mucegai (Penicillium expansum, Penicillium patulum, Aspergillus) reprezintă un risc major 
pentru calitatea sucului de mere, în ceea ce privește conținutul în patulină. Patulina este o 
micotoxină produsă de aceste tipuri de mucegai, care are efecte toxice asupra organismului 
uman. De asemenea, în fluxul tehnologic de obținere a sucului de mere, foarte importantă este 
operația de pasteurizare, care asigură consevabilitatea acestui produs. Durata optimă de 
pasteurizare se srabilește  prin analiza microbiologică. 
      Verificarea calității sucului de mere implică analiza organoleptică, fizico-chimică și 
microbiologică. Conținutul în patulină al sucului de mere este impus de legislația în vigoare 
(max. 50µg/L) și trebuie verificat în laboratoare specializate. În cadrul laboratorului Nutriție 
Umană se efectuează determinarea patulinei din sucul de mere prin cromatografie de lichide 
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de înaltă performanță (HPLC–DAD). Metoda este autorizată și acreditată (Autorizație sanitară 
veterinară și pentru siguranța alimentelor Nr. 58 din 14.12.2015 și Certificat de acreditare LI 
Nr. 1049/16.06.2016). 

În urma expertizei câștigate prin implementarea proiectului Eureka, Oligolact, CSII dr. 
biol. Lavinia Berca a prezentat “Valorificarea produselor secundare/deșeurilor din 
domeniul agro-alimentar”.   

Conform directivei cadru a Comisiei UE, 75/442/EEC „prin ”de;eu” se înțelege orice 
obiect sau substanță [...] pe care proprietarul acesteia îl/o aruncă sau intenționează să îl/o 
arunce.  

Metode tradiționale de reutilizare și/sau tratare a produselor secundare/deșeurilor din 
domeniul agro-alimentar sunt valorificarea în agricultură sau zootehnie, fermentarea anaerobă 
metanică și compostarea.  

Noile metode de valorificare se 
bazează pe anumite componente ale 
acestora:  

- tărâțele și reziduurile de la 
prelucrarea morcovilor pot fi utilizate 
pentru obținerea de fibre pentru consumul 
uman,  
- fibrele solubile și insolubile din 
deșeurile de mere, tomate și morcovi, 
cojile de citrice pot fi folosite la producția 
de alimente,  
- materialul fibros al cerealelor 
epuizate din industria berii poate fi folosit 
ca material de umplutură în plăcile 
fibrolemnoase sau pentru producția 
cărămizilor,  
- grăsimile recuperate din deșeurile 
de la abatorizare servesc ca bază pentru 
produse din industria chimică și a 
cosmeticelor,  

- tescovina, prin fermentare specială, se poate utiliza ca îngrășământ,  
- zerul se poate folosi în alimentație ca adaos în diferite băuturi nealcolice, poate fi 

fermentat zerului cu producere de alcool sau poate fi folosit la extracția și valorificarea 
lactozei. 
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CSII, dr. biol.  Tatiana Onisei și-a 
prezentat domeniul de expertiză, și anume, 
„Ingrediente naturale în suplimente 
alimentare”.  

 

În continuare, prezentarea “Produse ale 
stupului în suplimente alimentare: calitate și 
siguranță” a fost susținută de CSII dr. biochim. 
Cristina Mateescu. 

Produsule stupului (miere, polen, 
pastura, propolis, laptisor de matca, larve de albine etc.) sunt din ce in ce mai apreciate ca sursa 
de alimentatie sanatoasa dar si ca resurse naturale cu actiune terapeutica.  

 Calitatea si 
siguranța alimentară a 
acestor produse (lipsa de 
contaminanți de orice 
natură) pentru consumul 
uman reprezintă o cerință 
esențială pentru industria 
apicolă dar și pentru 
operatorii din domeniul 
suplimentelor alimentare, 
în condițiile în care atât 

piața internă cât și cea externă manifestă  un interes crescut față de consumul acestora. Originea 
geobotanica, respectarea standardelor de calitate, modul de procesare /conditionare sunt tot 
atatea conditii ce trebuiesc bine cunoscute si respectate. Pentru aceasta este necesara 
implementarea bunelor practici de productie, a unor tehnologii (biotehnologii) moderne în 
condiționarea și procesarea materiilor prime apicole. 

  Produsele stupului pot fi  valorificate prin includerea lor in compozitia unor suplimente 
alimentare sau pot fi utilizate ca atare sau minim procesate, constituind ele insele un mijloc 
eficient de suplimentare a alimentatiei. Aceasta deoarece majoritatea acestora – respectiv 
polenul, pastura si laptisorul de matca au o compozitie nutritionala importanta, iar propolisul, 
prin actiunea sa biologica este un bun stimulent al unor functii ale organismului uman, 
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rezolvand o serie de probleme legate de asimilatie. Utilizarea mierii in obtinerea de produse 
sub forma de pasta ofera avantajul unui bun vehicul dar in acelasi timp contribuie si cu o 
compozitie nutritionala valoroasa si o buna biodisponibilitate. Deasemenea, cunoasterea 
proprietatilor naturale ale mierii poate orienta valorificarea unor loturi spre obtinerea de otet 
natural sau hidromeluri cu calitati alimentare deosebite. 

„Siguranța alimentară, un concept de implementat și respectat în sectorul 
agroalimentar”, prezentare susținută de CSIII, ing. Adriana Macri, a început cu definirea 
conceptului de siguranță alimentară, alături de cel de securitate alimentară, ca fiind asigurarea 
că produsul alimentar nu va dăuna sănătății consumatorului dacă acesta este preparat în condiții 
de bune practici de producție și igienă și consumat conform utilizării prevăzute. 

Odată cu aderarea la UE in anul 2007, industria alimentară din România a fost obligată 
să implementeze normele de igienă și siguranță alimentară. Un sistem care reglementează 
aceste norme 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.  

Prezentarea descrie, pe rând, parcurgerea logică a etapelor specifice 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 de 
înregistrare aferente. 

În incheierea prezentării sunt menționate și avantajele unei companii care 
implementează sistemul de management al siguranței alimentare bazat pe metoda HACCP. 

CSII Floarea Șerbancea  a susținut 
prezentarea “Procesarea, testarea și 
certificarea produselor agro-alimentare 
în contextul proiectului EXPERTAL”.  

Oferta de expertiză a fost detaliată pe 
fluxul tehnologic de procesare, în acord cu: 

 specificul zonal, producători de 
materie primă (lapte, legume și fructe); 
 tendința europeană de certificare a 

produselor tradiționale (PT), cu Denumire de Origine Protejată (DOP), Indicație 
Geografică Protejată (IGP) sau Specialitate Tradițională Garantată (STG); 

 avantajul implementării lanțului scurt de procesare, adecvat regiunilor cu potențial 
agricol (Programul Național de Dezvoltare Rurală 2014-2020,  Masura 4.2 „Sprijin 
pentru investiții în procesarea/marketingul produselor din sectorul agricol”). 
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Pe lângă diversificarea gamei sortimentale, printr-o valorificare adecvată a materiilor 
prime/ subproduselor rezultate din prelucrare, s-a accentuat și importanța monitorizării calității 
materiei prime ca factor de creștere a productivității economice. În acest context, au fost 
precizate efectele economice și nutriționale induse de falsificarea laptelui crud.  

De asemenea, au fost prezentate tehnici de identificare a falsificării laptelui crud și variante 
tehnologice de scădere a expunerii consumatorilor finali la efectele toxice induse de 
adulteranții adăugați laptelui, precum și criterii de orientare a procesării laptelui în vederea 
scăderii consumului specific și implicit a creșterii productivității. 

Pentru realizarea unui transfer eficient de expertiză agro-alimentară către procesatorii 
grupului țintă a fost prezentată și Fișa de nevoi tehnologice, fișă ce a stat la baza  identificării 
domeniilor de interes și formularea ofertei de expertiză în cadrul întâlnirilor individuale ce au 
urmat prezentărilor in plen. 

“Materiale destinate ambalării produselor alimentare – posibilităţi de testare”, 
subiect prezentat de CSIII dr. ing. Gabriel Mustatea, a arătat că, conform Regulamentului (CE) 
nr. 1935/2004 există 17 categorii de materiale şi obiecte destinate să vină în contact cu 
produsele alimentare: materiale şi obiecte active şi inteligente, adezivi, ceramică, plută, 
cauciuc, sticlă, răşini schimbătoare de ioni, metale şi aliaje, hârtie şi carton, materiale plastice, 

cerneluri tipografice, celuloză regenerată, 
silicon, textile, lacuri şi produse peliculogene, 
ceară, lemn.  

În cadrul INCDBA – IBA Bucureşti 
funcţionează Laboratorul Ambalarea 
produselor alimentare, singurul laborator de 
specialitate din ţară acreditat RENAR 
conform SR EN ISO/CEI 17025:2005 pentru 
efectuarea de teste de migrare globală de 

componenţi din materiale şi articole destinate 
ambalării produselor alimentare.  

Migrarea globală de componenți 
reprezintă masa (exprimată în mg/kg sau 
mg/dm2), a totalității substanțelor care 
migrează în mediile de extracție (simulanţi 
alimentari), din materialele care vin în contact 
cu produsele alimentare.  

Legea 249/2015 prevede că operatorii economici sunt obligaţi să introducă pe piaţă 
numai ambalaje la care suma nivelurilor concentraţiilor de plumb, cadmiu, mercur şi crom 
hexavalent prezente în ambalaj sau în componentele acestuia nu depăşeşte 100 de ppm raportat 
la greutate. Aceste analize se efectuează, de asemenea, în cadrul laboratorului prin 
spectrometrie de absorbţie atomică (AAS). 
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Un alt domeniu important calității produselor alimentare îl reprezintă “Analiza texturii 
produselor alimentare”, pregătit și prezentat de CSII dr. ing. Alina Culețu și ing. Bogdan 
Dragancea 

Textura este una dintre caracteristicile importante pentru aprecierea calității și 
prospețimii alimentelor de către consumatori. Echipamentul intitulat analizor de textura Instron 
este folosit pentru determinarea parametrilor de textură. Cel mai răspândit test folosit pentru 
caracterizarea texturii alimentelor solide și semi-solide este testul de compresie (comprimare) 
dublă. În timpul testării, probele sunt comprimate de două ori, pentru a oferi o perspectivă 
asupra modului în care mostrele se comportă atunci când sunt mestecate. Testul imită mișcarea 
maxilarului. 

Câteva exemple de parametrii măsurați: duritate (fermitate), coezivitate, 
fracturabilitate, masticabilitate, gumozitate, elasticitate și aderență. Metoda poate fi aplicată în 
cazul produselor pe bază de fructe (gem, magiun), produselor lactate (brânză), produselor de 
panificație etc. În cazul fructelor și legumelor (struguri, mere, castraveți), analiza de textură 
este folosită la testarea gradului de coacere.  

Importanța analizei senzoriale în industria alimentară, prezentare pregătită și 
prezentată de CSI, dr. ing. Duță Denisa și CSIII, dr. Ecolog Claudia Moșoiu. 

Analiza senzorială este o metodă științifică care implică un ansamblu de teste și tehnici, 
metode statistice și orientări pentru prezentarea rezultatelor.  

Evaluarea senzorială este esenţială în următoarele activităţi majore dintr-o 
întreprindere: 

 producţie: Testele din activitatea de producţie urmăresc inspecţia şi verificarea calităţii 
începând cu materiile prime, terminând cu produsul finit şi modificările calitative 
apărute în timpul depozitării. Defectele materiilor prime pot apare în natură (în timpul 
dezvoltării) şi pot scăpa observaţiei dacă nu sunt folosite metode specifice de evaluare. 

 conformitatea cu standardele (specificaţiile): Produsul este conceput şi realizat în 
concordanţă cu un set de specificaţii privitoare la mărime, greutate, culoare, defecte etc. 
Când materiile prime sunt eşantionate şi examinate în relaţie cu specificaţiile, ele sunt 
practic sortate, sunt acceptate sau respinse în conformitate cu specificaţiile.  

 dezvoltarea procedurilor de testare: Măsurând caracteristicile de calitate, urmărind 
mersul producţiei, verificând conformitatea cu specificaţiile, compania va fi nevoită să-
şi dezvolte propriile proceduri de testare, pe baza informaţilori de la departamentele 
responsabile cu cercetarea şi dezvoltarea, producţia şi marketingul, care împreună cu 
datele obţinute din cercetarea reacţiilor consumatorului, vor fi utile în dezvoltarea 
acestor proceduri. 

 reclamaţii: Reclamaţiile ajung la departamentul de asigurarea calităţii și trebuie luate 
măsuri pentru a asigura corespondența între calitatea produsului și 
acceptabilitatea/preferința consumatorilor. 

Caracteristicile senzoriale generale ale alimentelor sunt: aspect, miros, gust, consistență 
si textură, aromă, sunet, dar există și caracteristici specifice: limpiditatea (pentru produse 
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lichide), suculența pulpei, turgescența și starea de prospețime pentru fructe și legume. Anumite 
operații tehnologice pe fluxul de fabricație al produselor alimentare aduc avantaje economice 
și tehnologice dar influențează negativ aroma produselor (de exemplu reducerea timpului de 
fermentare a pâinii determină scurtarea procesului de fabricație și economisirea de energie dar 
afectează aroma produsului finit). 

Un sistem de evaluare senzorială, organizat și aplicat într-un mod responsabil, este 
esențial pentru succesul unei companii pe termen lung. Evaluarea senzorială poate contribui la 
profitabilitatea întreprinderii (direct sau indirect), prin faptul că furnizează informații 
specializate la un preț mic și în timp scurt. 

Sesiunea privind întrebările și  răspunsurile cât și completarea fișelor tehnologice a fost 
cea mai importantă parte a acestui workshop. Primari ai localităților participante au avut 
întrebări despre prosibilitățile de achiziționare de utilaje alimentare pentru deshidratarea și 
uscarea fructelor și legumelor; tehnologii privind producerea sucurilor de fructe, atât pentru 
comercializare cât și pentru consumul local, creșterea termenului de valabilitate a alimentelor 
cu menținerea calității acestora la un nivel adecvat ș.a. 

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 7 întreprinderi, care au completat 
fișele tehnologice având următoarele nevoi de colaborare:  

- 2 fișe de nevoi tehnologice pentru procesare pere și procesare  carne: flux tehnologic și 
consiliere privind achiziția utilajelor necesare procesării, testare materii prime, 
valorificarea superioară a produselor procesate;  

- 5 fișe de nevoi tehnologice pentru apicultură cu următoarele cereri: condiționarea 
pentru produse ale stupului, acces la laboratoarele INCDBA IBA București în vederea 
indentificării calitații produselor apicole, asistența privind dotarea cu echipamente și 
utilaje, noi formule de suplimente alimentare pe bază de produse ale stupului și 
implementarea sistemului HACCP. 
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Anexa 3 Fișe de nevoi Tehnologice 

Anexa 4 Stick cu prezentari IBA 


