
 

 

 

Raport 

privind impactul Conferinței „Integritatea Alimentului” 

30-31 august 2017, București 

 
După cele patru workshopuri organizate în cele 4 regiuni ale țării (Sud – Izvoarele, Prahova, 

Centru – Sfântu Gheorghe, Sud Est – Tulcea și Nord Est – Onești),  activitatea de promovare a 
expertizei în domeniul agroalimentar se încheie la București cu organizarea în perioada 30-
31.08.2017 a Conferinței „Integritatea Alimentului”, eveniment prevăzut în cadrul sub-activității 

A3 intitulată „Organizarea de 
întâlniri individuale cu 
întreprinderile și organizarea 
de evenimente tematice”. 
Deoarece s-a dorit o participare 
cât mai intensă a mediului 
economic privat, pregătirile au 
inceput încă din luna iunie, cu 
anunțarea conferinței și 
lansarea invitațiilor. Anunțul a 
fost ulterior retransmis, ori de 
câte ori a fost nevoie pentru 

comunicarea detaliilor suplimentare apărute. 
 Un sprijin deosebit în organizarea conferinței a fost primit din partea Asociației 

Specialiștilor din Morărit Panificație (ASMP) și a Facultății de Biotehnologii din cadrul USAMV 
București, co-organizatori ai evenimentului. 

 Având în vedere numărul mare de 
participanți estimat, cca 100 persoane/zi, pentru 
desfășurarea evenimentului s-a ales Aula mare a 
Facultății de Biotehnologii din cadrul USAMV 
București, Bul. Mărăști nr.59. Locația are 
dotările tehnice necesare și în plus, holurile 
spațioase permit interacțiunea dintre participanți 
în timpul pauzelor de cafea și a bufetului.  



 

 

Conferința s-a desfășurat pe durata a doua zile, 
30-31 august 2017, a avut patru sesiuni plenare, 
în care INCD-IBA  București a prezentat 
proiectul POC- Expertal și expertiza IBA pe 
domenii de interes, secțiunea de postere și 
discuții bilaterale cercetare-industrie. Programul 
evenimentului a fost alcătuit astfel încât să 
asigure continuitate, să atragă auditorul și să fie 
bine echilibrat din punct de vedere al timpului 
destinat prezentărilor și cel al discuțiilor. De 
asemenea, a fost editată o broșură-program cu cod ISBN incluzând rezumatele prezentărilor. 
Pregătirea mapelor pentru participanți, a elementelor de semnalizare pentru eveniment și a listelor 
de prezență, mobilizarea și cazarea participanților au fost activități coordonate de comitetul de 
organizare a conferinței. S-au înregistrat 187 de participanți,în ambele zile, mediul economic privat 
reprezentand cca. 60%. 

În deschiderea conferinței, dl. Sorin Mihai Câmpeanu, rectorul USAMV București, gazda 
evenimentului, a făcut o scurtă prezentare a colaborării dintre Faculltatea de Biotehnologii și 
INCD-IBA București, accentuând rolul cercetării în dezvoltarea economică a unei țări, aspecte 
abordate și în timpul întrevederii dumnealui cu președintele francez, Emmanuel Macron, în timpul 
vizitei acestuia la București, din 2017.  



 

 

După ce a urat bun venit participanților la conferință, dna. Nastasia Belc, director general 
INCD-IBA București, în calitate de director de proiect Expertal, a prezentat lucrarea 
„Valorificarea expertizei în cercetarea agro-alimentară  prin  transfer de cunoștințe către 
mediul privat în vederea obținerii de produse alimentare sigure și optimizate nutrițional, 
Expertal”. 

În cadrul Programului Operațional 
Competitivitate 2014-2020, Axa 
Prioritară 1 – Cercetare, Dezvoltare 
Tehnologică și Inovare (CDI) în 
sprijinul Competitivităţii Economice și 
Dezvoltării Afacerilor, Acţiunea 1.2.3 
și a tipului de proiect Parteneriate 
pentru Transfer de Cunoștințe, IBA 
București implementează proiectul 
Expertal prin care competențele 
institutului bazate pe infrastructura de 
cercetare existentă dar și pe calitatea 
resursei umane este transferată către 

industria de profil, prin servicii și proiecte de cercetare. Proiectul Expertal are deschisă o pagină 
de web, www.iba-expertal.ro în care sunt postate informații privind derularea proiectului și modul 
de colaborare al întreprinderilor cu IBA (ex. eligibilitatea întreprinderilor, a activităților). Pentru a 
participa la proiect întreprinderile interesate trebuie să trimită, în prealabil, la IBA prin poștă, fax 
sau email o scrisoare de intenție cu nevoia de serviciu/proiect de cercetare. După verificarea și 
îndeplinirea cerințelor de eligibilitate a întreprinderii, se va completa contractul corespunzător 
activităților solicitate (B, C sau D). 

În continuare, CSII dr. ing. Luminița Catană a prezentat “Determinarea patulinei din 
sucul de mere, prin cromatografie de lichide de înaltă performanță.                              

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 
spp) 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. 
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 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). 

 
Lucrarea „Investigarea tipurilor de contaminanţi potenţial cancerigeni din produse 

alimentare de origine vegetală, în regiunea Bucureşti-Ilfov, a fost prezentă de CSIII dr.ing. 
Gabriel-Sorin Mustăţea. 

Regiunea Bucureşti-Ilfov reprezintă cea mai mare aglomerare economică a României, în 
care sunt prezente toate ramurile industriale. Mediul economic al acestei regiuni este deosebit de 
atractiv, datorită structurii instituţionale existente, a forţei de muncă calificate şi a sistemului de 
comunicaţii mai dezvoltat decât în alte regiuni ale ţării. Contaminarea cu metale grele a produselor 
alimentare de origine vegetală se realizează din sol şi atmosferă, mai ales în condiţiile în care 
culturile se află în vecinătatea întreprinderilor, apelor reziduale orăşeneşti, străzilor intens circulate 
etc. În mod natural, în sol, metalele se găsesc în concentrații relativ mici, dar pot să apară în 
concentrații mari, cu potențial toxic, ca urmare a unor activități antropice și, mai ales, necontrolate. 



 

 

În această alternativă, a excesului lor, pot determina dereglări în sol, plante și ape și, ulterior, în 
verigile superioare ale lanțului trofic. Pe baza analizei datelor statistice din ultimii ani, cu privire 
la produsele de origine vegetală cultivate în regiunea Bucureşti–Ilfov au fost analizate din punct 
de vedere al conţinutului de metale grele cu potenţial cancerigen (Pb, Cd, Ni, As) o serie de legume 
şi fructe pentru care nu s-au identificat urme de contaminare.  

In continuare, CSII dr.ing. Monica Catana a prezentat ”Valorificarea superioară a 
fructelor de Aronia melanocarpa, prin realizarea unor produse alimentare cu valoare 
nutriţională ridicată şi potenţial antioxidant”. 

Fructele de Aronia melanocarpa au o compoziție biochimică complexă, 
remarcându-se prin conţinutul ridicat în antioxidanţi, vitamine, 
elemente minerale, acizi organici şi fibre. În România, arbustul Aronia 
melanocarpa este întâlnit în flora spontană şi în cultura bio. Dar, în ţara 
noastră, aceste fructe sunt puţin valorificate în produse care să conducă 
la creşterea valorii adăugate. Specialiștii din cadrul Institutului Național 
de Cercetare-Dezvoltare pentru Bioresurse Alimentare au întreprins 

cercetări pentru valorificarea superioară a fructelor de Aronia melanocarpa, prin realizarea unor 
produse alimentare cu valoare nutriţională ridicată şi potenţial antioxidant. Au fost realizate 
următoarele produse: produse concentrate din Aronia melanocarpa, mere și morcovi, produse de 
panificație fortifiate cu fructe deshidratate de Aronia melanocarpa (Pâine cu Aronia şi seminţe, 
Minibaghetă cu Aronia şi seminţe, Biscuiţi cu Aronia şi scorţişoară, Biscuiţi cu Aronia şi ghimbir), 
produse de patiserie fortifiate cu fructe deshidratate de Aronia melanocarpa (Cozonac cu Aronia, 
Fursecuri cu Aronia, Brioșă cu Aronia). Calitatea produselor realizate a fost verificată prin analiza 
senzorială, fizico-chimică și microbiologică.  

Lucrarea “Implementarea procesului de reformulare a alimentelor în cadrul IMM-
urilor, a fost prezentată de CSIII ing. Adriana Macri. 

Reformularea alimentelor este un 
proces de modificare a compoziţiei 
alimentelor existente, prin reducerea 
anumitor componente (ex. sare, zahăr si 
grăsimi), cu menţinerea caracteristicilor 
senzoriale, a texturii și duratei de conservare. 
Studiul care se referă la implementarea 
reformulării in rândul IMM-urilor, a fost 
efectuat în cadrul proiectului SALUX 
(Health Programme), în 12 țări din UE, cu 
participarea a 587 de IMM-uri.Un procent de 



 

 

50% dintre aceste companii au reformulat cel putin un produs alimentar fabricat. Sectoarele cele 
mai implicate au fost: panificație, cofetărie, produse din carne, produse lactate. Reducerea 
conținutului de sare a fost obiectivul cel mai frecvent propus, urmat de reducerea conținutului de 
zahăr. Cel mai des întâlnite implicații ale procesului de reformulare, aplicat la nivelul IMM-urilor 
au fost schimbarea etichetei produsului și o strategie de marketing adaptată noii situații. 
Activitățile de reformulare au fost însoțite de teste de analiză senzorială, efectuarea de probe pilot, 
precum și de monitorizarea răspunsurilor consumatorilor. În proiectul SALUX a lucrat un 
consorțiu alcătuit din 15 parteneri (instituții de cercetare și companii) din 12 țări ale UE. 

Lucrarea „Evaluarea conformității de etichetare în stabilirea falsificării produselor 
lactate „ a fost prezentată de CSII dr.ing. Floarea Șerbancea.  

Conformitatea de etichetare este 
definită ca fiind concordanța dintre 
informațiile furnizate de eticheta produsului 
și rezultatele obținute prin testarea lui. 
Falsificarea este o acțiune de intervenție 
asupra elementelor definitorii, cum ar fi 
eticheta și compoziția, cu scop vădit de 
obținere a unui avantaj economic. Fiind 
considerate alimente de bază, laptele și 
produsele lactate sunt frecvent falsificate 
datorită prețului relativ ridicat, a consumului 
mare de produse și a ofertei de substituenți, mult mai ieftini și ușor de utilizat. Gestionarea fraudei 
datorată falsificării produselor alimentare este un proces continuu, în permanență trebuie anticipată 

tendința, proiectată și revizuită strategia în 
domeniu și, mai ales, implementată rapid 
în mediul de control. In acest context, 
Protocolul LACTATFALS proiectat în 
cadrul INCD-IBA București, oferă 
proceduri de evaluare a conformității, 
permite accesarea bazei de date special 
creată pentru depistarea falsificării 
produselor lactate, fiind un instrument util 
in evaluarea integrității alimentului. 
Markerii analitici utilizați în stabilirea 

falsificării sunt corelați cu informațiile privind ingredientele, tratamentele termice, alergenii, 
condițiile de depozitare și nu în ultimul rând cu denumirea produsului.  



 

 

 CSII dr.biolog Tatiana Onisei a prezentat lucrarea ”Obținerea unor ingrediente 
alimentare funcționale cu efect hipoglicemiant din castravete amar (Momordica 
charantiaL.) ”. 

Intîlnit în toate regiunile 
tropicale și subtropicale ale 
globului, folosit in medicina 
traditionala si in alimentatia multor 
popoare, castravetele amar 
reprezinta o alternativă terapeutică 
în tratarea diabetului. Fructele si 
frunzele de castravete amar au fost 
deshidratate, maruntite si analizate 
pentru valoare nutritionala, 
punandu-se in evidenta: proteine, 
lipide, zaharuri simple, fibre 
insolubile, minerale și vitamine 

(acid folic). Screeningului biochimic a evidențiat continutul mai bogat in saponine al extractelor 
obtinute din frunze, care au prezentat valori mai ridicate ale capacității antioxidante și compușilor 
polifenolici (cu rol in mentinerea tolerantei la glucoza si în prevenirea neuropatiilor induse de 
diabet) decât fructele imature. Frunzele au prezentat un conținut mai variat de saponine 
(momordicine si cucurbitacine) decat fructul, fiind mai bogate in compusi glicozidati, in timp ce 
in extractul cloroformic din fruct au fost detectate urme de acid oleanolic.Cum gustul amar poate 
fi, însă, un impediment în calea consumului curent de castravete amar, transformarea materialului 
vegetal in pulbere pentru includerea, ca ingredient funcțional, în anumite formule de suplimente 
alimentare (capsule sau comprimate filmate), ar putea fi o soluție utilă pentru valorificarea speciei 
și utilizarea in terapia nutriționala a diabetului.  

Lucrarea „Semințele de armurariu parțial degresate, un ingredient cu potențial 
funcțional”, a fos prezentată de CSIII dr.ing. Livia Apostol.  
Armurariul (Silybum marianum L.) este o plantă anuală sau bianuală 
care face parte din familia Asteraceae și crește nativ în zone cu climă 
caldă, mai ales în sudul Europei și în Asia și este utilizat în medicina 
populară de peste 2000 de ani, ca remediu pentru o varietate de boli, 
în special de ficat, rinichi și probleme ale vezicii biliare. Studiile 
farmacologice şi toxicologice privitoare la armurariu sunt foarte 
numeroase. Semințele de armurariu sunt principala sursă de 
silimarină care este utilizată în industria farmaceutică. În cercetările experimentale efectuate de 



 

 

noi, am analizat semințele de armurariu parțial degresate, un subprodus rezultat de la fabricarea 
uleiului de armurariu presat la rece, pentru a-l utiliza în industria de panificație. Compoziția 
chimică a făinii de semințe de armurariu parțial degresate, determinată de noi, arată că acest produs 
secundar este o sursă bogată de proteine, lipide și fibre brute. De asemenea acest subprodus are un 
conținut bogat de minerale: calciu, magneziu, fier, zinc și cupru. Proteina conținută de semințele 
de armurariu parțial degresate, analizată de noi, conține cantități semnificative de aminoacizi 
esențiali, cum ar fi arginina, leucina, valina și lizina. 

In continuare, CSII dr.ing. Alina Culețu a prezentat lucrarea „Valorificarea 
subprodusului rezultat din procesul de decofeinizare a ceaiului ”.  

Procesul de decofeinizare a ceaiului, 
folosind clorura de metilen, generează 
cea mai mică pierdere a compușilor 
originali din ceai și permite posibilitatea 
de a recupera cafeina. În timpul 
procesului de decofeinizare a ceaiului 
negru, se obține un subprodus care se 
prezintă ca o pudră de ceai foarte fină. 
Din punct de vedere chimic, această 
pudră este comparabilă cu ceaiul 
decofeinizat; conținutul în polifenoli și 

teanină este același. 
Teanina prezintă mai multe efecte benefice, precum: relaxare mentală, îmbunătățirea capacității 
de învățare, prevenirea cancerului și a bolilor vasculare și îmbunătățirea sistemului imunitar. De 
asemenea, polifenolii din ceai sunt bine cunoscuți pentru proprietățile lor în susținerea sănătății 
[1]. În acest studiu, în vederea valorificării pudrei de ceai, compușii bioactivi din pudra de ceai au 
fost extrași cu apă. Apoi, extractul a fost separat pe o coloană cu rășină de tip Amberlite. Astfel, 
din acest extract au fost izolate 2 fracții: o fracție polară, îmbogățită în teanină, care conține și alți 
aminoacizi, zaharuri și minerale și o fracție imbogățită în polifenoli. Scopul studiului este de a 
dezvolta un produs de panificație conținând exclusiv fracția îmbogățită în teanină și, respectiv, în 
polifenoli. Aceste rezultate au făcut parte din proiectul nr. 12.030. 

Lucrarea „Autentificarea uleiurilor vegetale prin tehnica RMN” a fost prezentată de 
CSIII dr.ing. Valentin Ionescu 



 

 

Tehnica RMN este utilizată atât în cercetare, pentru elucidarea structurii compușilor organici de 
sinteză, cât şi în domeniul industriei alimentare pentru controlul calităţii şi al determinării 
autenticităţii produselor, analiza calitativă şi cantitativă a substanţelor unitare sau a amestecurilor 
de substanţe. Analiza de rezonanță magnetică nucleară (RMN) se bazează pe comportarea 
nucleelor active RMN (1H, 2H și 13C) într-un câmp magnetic corespunzător.  

Avantajele tehnicii RMN: rapidă, nedistructivă: proba poate fi recuperată la sfârșitul analizei; 
Metoda este aplicabilă probelor care nu pot fi analizate prin metode cromatografice din cauza 
sensibilităţii la căldură sau a altor factori. Determinări disponibile a fi efectuate de către laboratorul 
RMN: metodă de amprentare a uleiurilor volatile din plante, în vederea autentificării; metodă de 
detectare a compușilor majori bioactivi din uleiuri volatile din plante; metodă de determinare a 
profilului lipidic al uleiurilor vegetale. 

CSII dr biolog Lavinia-Mariana Berca a prezentat lucrarea „Valorificarea zerului – 
premixuri pentru animale cu rol imunomodulator și / sau imunoadjuvant”. 
 „Whey lactose bioconversion in high-added value products using cheap renewable substrate” a 
vizat obținerea de proteine monocelulare, oligozaharide și aminoacizi chelatați produse prin 
activitatea unor drojdii lactice adaptate, selectate și înalt productive, crescute pe un substrat ieftin 
de zer prin modificarea condițiilor biotehnologice. 
S-au obținut astfel două premixuri pentru hrana animalelor: OLIGOLAC ANIMAL PREMIX și 
BIOENTEROM, ce au în compoziția lor prebiotice, probiotice și alte substanțe cu rol declarat 
imunomodulator și / sau imunoadjuvant. Demonstrarea rolului imunomodulator s-a realizat prin 
urmărirea creșterii sintezei citokinelor proinflamatorii care mediază răspunsul imun la animale de 
laborator. De asemenea, s-a verificat influența premixurilor asupra răspunsului imun la puii de 
gaină față de două dintre cele mai importante vaccinuri ale păsărilor - vaccinul contra bolii 
Gumboro (BIA) și vaccinul contra bolii Newcastle (NDV) și la porumbei față de vaccinul 
Paramixovacol. 



 

 

”Calitatea vieții și imaginea de sine corporală, concepte multidimensionale cu 
relevanță în comportamentul de consum al suplimentelor alimentare ”, lucrare prezentată de 
psiholog Manuela Răscol.  

Apariția unui nou tip de consumator, tânăr, deschis, 
dinamic, pentru care limita dintre viața privată și 
serviciu este estompată, care își dorește produse 
autentice și de calitate superioară, face ca studiile 
comportamentului de cumpărare să abordeze holistic 
consumatorul, luând în analiză toate variabilele, atât 
pe cele endogene cât și pe cele exogene. Calitatea 

vieții este un concept care reflectă dorinţa unei persoane referitor la cum vrea să-şi trăiască viaţa 
și care are în componență opt dimensiuni ale vieții; acest construct a fost analizat prin intermediul 
Scalei de evaluare a calității vieții. Imaginea de sine corporală implică atât factori biologici și 
psihologici interni cât și factori culturali și sociali externi, care pot influența comportamentul 
consumatorului de suplimente alimentare, evaluarea realizându-se prin completarea 
Chestionarului multidimesional al relaţiei sine – corp. Aceste două constructe multidimensionale, 
analizate în contextul consumului de suplimente alimentare, s-au dovedit a fi importante în 
procesul de cunoaștere a consumatorilor, a modului în care aceștia se autoevaluează, gândesc și 
acționează, în vederea menținerii unei calități a vieții la cote ridicate și a unei stime de sine 
corporale pozitive. 

 ”Ingineria proteinelor din ovăz: Dezvoltarea de produse durabile pe baza preferinței 
consumatorului (OATPRO) ”, lucrare prezentată de CSI dr.ing. Denisa Duță.  

La nivel global, se observă o 
tendință de creștere a consumului de 
proteine din plante și se caută soluții pentru 
găsirea de noi surse de proteine sau pentru 
valorificarea eficientă a surselor existente. 
Proiectul european multidisciplinar 
SUSFOOD ERANET OATPRO are ca 
obiectiv general valorificarea ovăzului 
pentru îmbogățirea proteică a diferitelor 
matrici alimentare cu scopul de a dezvolta 
noi produse alimentare cu conținut ridicat de proteine și cu proprietăți senzoriale acceptabile de 
către consumatori. Obiectivele specifice ale proiectului sunt: 
-Caracterizarea funcționalității concentratelor de proteine de ovăz cu grad diferit de puritate în 
raport cu aplicabilitatea acestora în mai multe categorii de produse alimentare  



 

 

-Dezvoltarea prototipurilor de alimente cu proteine de înaltă calitate, cu o bună textură 
-Analiza preferințelor consumatorilor pentru produse îmbogățite proteic și studiul acceptabilității 
de către consumatori a prototipurilor dezvoltate. 
Consorțiul proiectului este format din cinci organizații de cercetare din Finlanda, Germania, 
Danemarca și România și este coordonat de VTT (Technical Research Centre of Finland). 

In continuare, CSI dr.ing. Nastasia Belc a prezentat lucrarea „ONE HEALTH – o singură 
sănătate pentru oameni, animale și mediu –un nou concept global” 

“ONE HEALTH”– o singură sănătate 
pentru oameni, animale și mediu – este noul 
concept global care reunește preocupări ale 
specialiștilor din toate domeniile care 
condiționează sănătatea, inclusiv 
alimentația, nutriția și mediul ocupațional, 
cu două direcții principale de acțiune, 
profilaxia primară a vieții și viața post-
terapie. Astfel, asociaţia “One Health – 
New Medical Concept” se înscrie în zona 

realizării profilaxiei primare a îmbolnăvirilor la om, animale și mediu, prin studiul, monitorizarea, 
supravegherea şi diseminarea informaţiilor, referitoare la aspectele de patologie globală în cadrul 
lanţului mediu-plante-animale de exploatare, silvatice şi de companie-om. La toate acestea se 
adaugă, în primul rând, aspectele legate de siguranţa alimentară, producerea de medicamente şi 
produse farmaceutice, inclusiv biopreparate (ex. vaccinuri).  

„Beneficii și riscuri ale consumului de suplimente alimentare pe bază de plante 
medicinale şi aromatice” lucrare prezentată de CSII dr. Biolog Mateescu Cristina. 

Utilizarea suplimentelor alimentare pe bază de plantele medicinale și aromatice se bucură de 
încredere în rândul consumatorilor. Totuși, o încredere exagerată, acceptarea și utilizarea fără 
discernământ a suplimentelor alimentare ce au în compoziție aceste ingrediente active, nu este 
lipsită de riscuri. Aceste suplimente sunt folosite cu precădere în anumite afecțiuni. În România, 
în topul mențiunilor de sănătate asociate acestora se situează acțiunea imunostimulatorie, 
detoxifiantă, de control al greutății, produse cu acțiune tonică, întăritoare, revigorantă, pentru 
controlul colesterolului, stimularea performanțelor sexuale etc. Riscurile asociate consumului de 
suplimente alimentare pe bază de plante medicinale și aromatice cât și cele pentru produsele 
stupului sunt cele legate de prezența contaminanților ce pot proveni atât din mediu (metale grele, 
hidrocarburi aromatice policiclice, alcaloizi pirolizidinici, pesticide și prin prelucrare 
(contaminanți microbiologici) sau prin adaos de substanțe farmaceutice interzise. Pentru produsele 
stupului, un alt tip de risc este cel al alergiilor  (polen, propolis, lăptișor de matcă) sau al unor 



 

 

afecțiuni asociate contaminărilor microbiologice. Studiul a avut în vedere o analiză realistă a 
principalelor amenințări la care pot fi expuși consumatorii în vederea abordării unor măsuri de 
supraveghere a pieței acestor produse, măsuri menite  să asigure o bună și reală protecție a 
consumatorilor. 

„Influenţa tratamentului cu unde de RF asupra unor proprietăţi de textură ale pâinii 
albe de grâu”, lucrare prezentată de CSIII dr.ing. Gabriela Mohan. 
Tratarea cu unde de RF are potențialul de a obține produse alimentare de înaltă calitate din punct 
de vedere al siguranței alimentului și cu eficiență economică sporită, fiind utilizată încă din anul 
1950 la scară pilot pentru studii privind tratarea termică a alimentelor. Pâinea obținută din făină 
albă de grâu a fost tratată cu unde RF la o frecvență de 27,12 MHz, timp de 60 s, la 60ºC, 80ºC și 
100ºC și a fost depozitată în condiții controlate de temperatură și umiditate. Probele au fost 
analizate la momentele T0, T3, T5, T10, T14, T20 – momentul tratamentului și, respectiv, la un 
număr de 3,5,10,14 și 20 de zile de la tratament. Proprietăţile de textură ale probelor de pâine au 
fost măsurate cu Analizorul de textură Instron (model 5944, Illinois Tool Works Inc., SUA), 
utilizând un platan de comprimare cu diametrul de 40 mm. Cu ajutorul programului Bluehill 3.13, 
au fost calculaţi 4 parametri de textură: fermitate, elasticitate, coezivitate și gumozitate. Se constată 
că tratamentul cu unde RF influențează în mod diferit parametrii de textură analizați, în strânsă 
legatură  cu temperatura de tratare, pentru același moment și la aceeași temperatură de tratare, cu 
perioada de depozitare. 

Atât în timpul prezentărilor în plen, cât și în pauzele de cafea și prânz, specialiștii IBA au 
răspuns întrebărilor primite din partea participanților la conferință.  



 

 

Conferința” Integritatea Alimentului” reflectată în mass-media: 

 Luni, 07 August 2017,“Conferința Integritatea Alimentului și Simpozionul anual ASMP, 
30-31 august, București. Evenimentul care va avea loc în Aula mare a Facultății de 
Biotehnologii din cadrul USAMV București, Bvd. Mărăști nr. 59, va fi organizat în cadrul 
Programului POC Transfer– proiect EXPERTAL și cu sprijinul proiectului PN 16 46 04 02 
din Programul Nucleu Nutrisan. http://www.brutarul.ro/ro/stiri/1783-conferin%C8%9Ba-integritatea-

alimentului-%C8%99i-simpozionul-anual-asmp,-30-31-august,-bucure%C8%99ti.html) 

 August 14, 2017, “Importanța cercetării pentru asigurarea integrității lanțului alimentar”. 
Integritatea alimentelor și a lanțului alimentar sunt noțiuni tot mai des vehiculate de către 
specialiștii din domeniu. (http://www.roaliment.ro/evenimente/importanta-cercetarii-pentru-asigurarea-

integritatii-lantului-alimentar) 

 August 21, 2017 “23 august, termenul-limita pentru inscrierea la conferinta Integritatea 
Alimentului”. Institutul Național de Cercetare Dezvoltare pentru Bioresurse Alimentare 
informează că termenul până la care vă mai puteți înscrie la conferința „Integritatea 
Alimentului” este de 23 august. Integritatea alimentelor și a lanțului alimentar sunt noțiuni tot 
mai des vehiculate de către specialiștii din domeniu. (http://www.roaliment.ro/evenimente/23-august-

termenul-limita-pentru-inscrierea-la-conferinta-integritatea-alimentului/ 

 August 31, 2017, “Sorin Campeanu, Rector USAMV Bucuresti: Am discutat cu 
presedintele francez despre importanta cercetarii”. 

Sorin Cîmpeanu, Rectorul 
USAMV București, a avut o 
întrevedere cu președintele 
francez, Emmanuel Macron, în 
timpul vizitei acestuia la 
București. 
Afirmația a fost făcută la 
conferința „Integritatea 
Alimentului”, organizată de către 
Institutul Național de Cercetare 
Dezvoltare pentru Bioresurse 
Alimentare –IBA București, în 
cadrul Programului POC 
Transfer–proiect EXPERTAL. 

(http://www.roaliment.ro/cercetare/sorin-cimpeanu-rector-usamv-bucuresti-discutat-cu-presedintele-francez-despre-
importanta-cercetarii/) 



 

 

Conferința “Integritatea Alimentului” pe facebook 

 

Anexe la raport: 
Anexa 1 Agenda evenimentului 
Anexa 2 Listă participanţi  
Anexa 3 Broșura cu Rezumatele comunicărilor 

 
 


