
 
 

 
 

Raport  

privind impactul workshop-ului în regiunea SUD-EST  

18-19.05.2017, Tulcea 

 

In perioada 18-19.05 2017 a fost organizat cel de al treilea workshop, din seria celor 

4, din cadrul sub-activității A3 intitulat „Organizarea de întâlniri individuale cu 
întreprinderile și organizarea de evenimente tematice”  in regiunea Sud-Est, localitatea 
Tulcea, județul Tulcea. 

Deoarece nu s-a identificat un multiplicator de informație in regiunea Sud-Est, dna. 
Claudia Mosoiu, responsabilul activităților tip A, a transmis invitații de participare la 

eveniment tuturor întreprinderilor din domeniul agro-alimentar din județele Tulcea, Brăila și 
Buzău.  

 Localitatea Tulcea a fost aleasă ținand cont 

de faptul că INCDBA IBA București a implementat 
mai multe proiecte pe fonduri structurale in această 

regiune, mai ales proiecte tip POSDRU, prin 
intermediul cărora personalul mai multor IMM-uri a 
fost calificat în profesii de brutar și patiser.  

    Având în vedere interesul mare manifestat 
de cei invitați să participe la eveniment, a fost 

selectat Complexul Delta SRL, ca furnizor de servicii 
specializat in organizarea de evenimente tematice. Astfel, cel de al 
treilea eveniment de promovare la nivel național a expertizei IBA 

a avut loc la Hotel Delta din localitatea Tulcea. 

Sala de Conferințe din Hotelul Delta 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. 

Evenimentul s-a desfașurat pe parcursul a doua zile, în 
cadrul acestuia, realizându-se activități de promovare a proiectului POC-EXPERTAL, a 
expertizei IBA in domeniul agro-alimentar, de identificare a întreprinderilor interesate de 

transfer de abilități și sprijinire a inovării sau colaborării efective în proiecte de cercetare 
științifică.  

La eveniment au participat în fiecare zi, în medie, 46 de persoane, în mare parte 
reprezentanți din industia de morărit-panificație, legume-fructe și procesare carne, fiecare 
primind „dosarul evenimentului” care pe lângă expertiza IBA include și materiale publicitare 



 
 

 
 

realizate ȋn cadrul proiectului (mapã, pix, sacoṣã, 

catalog, broṣurã, stick cu materiale publictare ȋn 
format electronic). 

Workshopul a fost deschis de doamna 

Nastasia Belc, directorul de proiect, și moderatorul 
acestui eveniment, cu prezentarea 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”.  

Conform Agendei evenimentului, în prima 
zi a evenimentului au fost prezentate urmatoarele 

lucrări:  

„Produse aglutenice cu valoare nutritivă 

ridicată”, lucrare realizată de CSII  dr. ing. 

Monica Catană si prezentată de dna. CSI dr.ing. 
Nastasia Belc 

         Enteropatia glutenică este o maladie 
care afectează atât copii de vârstă mică, 

preşcolarii, şcolarii, adolescenţii, cât şi 
populaţia adultă. 

 Din păcate, statisticile medicale 
evidenţiază o creştere a numărului 
persoanelor cu această maladie. Factorul 

toxic în cazul enteropatiei glutenice este 
fracţiunea proteică din făina de grâu. 

Cele două componente ale glutenului 
(gliadina si glutenina) sunt deopotrivă nocive, dar gliadina are acţiunea nocivă cea mai 
pronunţată. Persoanele cu enteropatie glutenică, reprezintă o categorie specială de 

consumatori, care, în afară de afectarea mucoasei intestinale, prezintă şi carenţe de vitamine 
şi elemente minerale. Singura terapie cunoscută în cazul enteropatiei glutenice este dieta fără 

gluten. Astfel, persoanele care prezintă enteropatie glutenică (intoleranţă la gluten) nu pot 
consuma pâinea sau produsele de panificaţie din făină de grâu, din cauza conţinutului în 
gluten.   În cadrul IBA Bucureşti au fost realizate produse aglutenice cu batat: 

1. Fursecuri aglutenice cu batat: fursecuri aglutenice cu batat şi nucă, fursecuri 
aglutenice cu batat şi stafide  

2. Biscuiţi aglutenici cu cu batat 



 
 

 
 

3. Pâine aglutenică cu batat 

         În compoziţia produselor aglutenice s-au utilizat ca ingrediente principale făina de orez 
şi piureul de batat. Utilizarea cremei de batat în compoziţia acestui produs este benefică, atât 
din punct de vedere senzorial, cât şi din punct de vedere nutriţional, întrucât aduce un aport 

de elemente minerale (calciu, magneziu, fier) şi vitamine (vitamina C, vitamine B1, B2, B6, 
B12, provitamina A) în dieta persoanelor afectate de enteropatie glutenică. 

        Pentru a testa gradul de acceptabilitate, la consumatorii cu enteropatie glutenică, al 

produselor aglutenice cu adaos de batat, realizate în cadrul Institutului de Bioresurse 
Alimentare, a fost realizat un studiu de impact al acestora. Concluziile studiului clinic au fost 

următoarele: 

- Produsele corespund din punct de 

vedere organoleptic, fiind consumate cu 
plăcere de către persoanele participante la 
studiu 

- Produsele nu determină efecte 
digestive nedorite 

„Analiza senzorialã ȋn panificaţie”, 
elaborata de CSI, Denisa DUŢǍ si 
prezentata de CSII Alina Culețu. 

Ca un rezumat al prezentãrii, evaluarea calităţii globale a produselor alimentare 
contribuie la analiza fizico-chimică, analiza senzorială, valoarea nutritivă şi inocuitatea 

produsului. Dintre indicatorii enumeraţi, analiza senzorială are o pondere de 50–80% în 
calitatea globală a unui produs. 

Analiza senzorială este o metodă științifică care implică un ansamblu de teste și tehnici, 

metode statistice și orientări pentru prezentarea rezultatelor. Este integrarea diferitelor științe 
ca: neurofiziologia, fiziologia, psihologia, statistica pentru a studia: mecanismele de percepție 

senzorială (de la interpretare la cunoaștere), efectele diferențelor fiziologice în percepție, 
efectul concentrației și compoziției stimulului în percepție, efectul proprietăților senzoriale și 
non-senzoriale ale produselor asupra preferinței consumatorului. Analiza senzorială nu este 

un sondaj de opinie, nu este o evaluare influențată de interes sau de starea de spirit. 

Evaluarea senzorială în cadrul unei companii se poate aplica în controlul calității și în 

inovarea de produs și este utilă în a verifica: eventualele modificări aduse de schimbarea unui 
ingredient într-un produs, conformitatea produselor obținute cu specificațiile, schimbările de 
calitate din punct de vedere senzorial în timpul depozitării, ce produs este cel mai preferat sau 

plăcut.  

Pentru a determina probabilitatea asemănării sau deosebirii dintre probe, sunt folosite 

următoarele teste: testul triunghiului, testul duo-trio, două din cinci, testul comparației în 
perechi, testul A-non-A.  



 
 

 
 

Analizele senzoriale descriptive sunt instrumentele cele mai sofisticate din arsenalul 

unui specialist în analiza senzorială. Aceste metode permit obținerea unei descrieri senzoriale 
complete a unui produs, identificarea ingredientelor ascunse, variațiilor procesului și 
determinarea celor mai importante caracteristici ale produsului. Profilul de aromă- este un 

test de descriere calitativă (metoda profilului de aromă, analiza descriptivă cantitativă). 

Standardele de calitate pentru făina de grâu și pâinea de grâu sunt: SR 90/2007 Făină de 
grâu. Metode de analiză și, respectiv, SR 91/2007 Pâine şi produse proaspete de patiserie. 

Metode de analiză. 

Atributele senzoriale importante în analiza produselor de panificație sunt: 

- aspectul cojii (crăpată, netedă, lucioasă, arsă, pătată), culoarea cojii (normală, 
corespunzătoare sortimentului respectiv, uniformă), nuanța cojii, rezistența cojii (moale, 

elastică, dură, sfărâmicioasă), volumul pâinii (crescut, aplatizat, bombat), grosimea cojii; 
- aspectul miezului (uniform, urme de făină nefrământată), culoarea miezului, nuanța 

miezului, mărimea porilor, uniformitate mărimii porilor, uniformitatea formei porilor, 

elasticitatea, sfărâmiciozitatea, lipiciozitatea etc.; 
- aroma: de cereale crude, coapte, arse, tărâță, de lapte/unt, de acrit (lapte, brânză, cereale), de 

caramelizat, de drojdie/fermentat, de plastic, de chimic, de  praf de copt, de dulce, sărat, 
acru și amar,  auxiliar: metalic, astringent, de pământ, de rânced; 

- gustul și aciditatea: slab acrișor, dulceag, caracteristic sortimentului, acru, fad etc.; 

- textura si senzațiile la masticație și după înghițire. 

“Principalele determinări efectuate în 

sectorul morărit, panificație, produse 

făinoase”  realizata de CSII Gabriela MOHAN 

și prezentată de CSI dr.ing. Nastasia Belc.  

Prezentarea este o sinteză a principalelor 
determinări analitice care sunt efectuate pentru 

grupele materii prime și materiale, 
semifabricate și produse finite, în industria de 

morărit – panificație și produse făinoase. 

Cerealele, principala materie primă din 
aceasă industrie, sunt analizate din punct de vedere al caracteristicilor senzoriale, stării 

sanitare, conținutului de boabe germinate sau degradate; INCBDA- IBA București urmărește 
de aproape două decenii calitatea anuală a recoltelor de grâne din România. 

Un loc special este ocupat de determinările efectuate pentru făină și drojdie, de a căror 
calitate depinde foarte mult calitatea produselor finite, de la pâine și specialități de panificație 
până la paste făinoase și biscuiți. 

Calitatea semifabricatelor, prospături, maiele și aluaturi, joacă un rol principal în 
desfășurarea procesului tehnologic și este nevoie de o monitorizare atentă a modului de 

obținere și a parametrilor tehnologici și calitativi referitori la această fază. 



 
 

 
 

Datorită preocupărilor pentru valoarea nutritivă și efectul produselor de panificație 

asupra sănătății consumatorilor este importantă și analiza atentă a calității unor sub-produse 
rezultate în urma măcinării, tărâțele și germenii. 

Sunt prezentate apoi determinări importante care se efectuează pentru o gamă largă de 

produse – umiditate, aciditate, măsurarea temperaturii, valoarea energetică; este subliniată 
importanța efectuării probelor de coacere 
pentru definitivarea ulterioară a 

parametrilor procesului tehnologic. 

“Potențialul de utilizare a speciilor 

de plante în produse de panificație”, 
lucrare elaborata de CSII dr. biol. Tatiana 
Onisei în colaborare cu CSII dr. biochim. 

Cristina MATEESCU, Psiholog Manuela 
RASCOL. 

Lucrarea a fost prezentată de dna. Cristina 
Mateescu. 

Consumul cantitativ zilnic al produselor de 

panificaţie au efect benefic asupra stării de sănătate a 
populaţiei. Nutritional - pâinea reflectă într-o mare 

măsură valoarea nutritivă a făinii şi a celorlalte 
materii prime din care este obţinută.  

Români sunt conservatori în ceea ce priveşte 

consumul de pâine, dar odată cu 

creşterea nivelului de trai se evidentiaza o nouă 

tendinţă în alimentaţia românilor, cu o trecere graduală de la „cantitate” la „calitate”. 
Producătorii nu vor fi afectaţi de scăderea consumului cantitativ, deoarece vor câştiga prin 
„valoare adăugată”, prin îmbunătăţirea calităţii şi prin diversificarea sortimentală.  

Înnoirea şi diversificarea sortimentală presupun dezvoltarea proceselor şi produselor, 
precum şi cercetarea aplicată în fabricaţia produselor de panificaţie prin inovaţie. 

« Metode moderne de analiză a produselor 

făinoase” prezentare realizata CSII dr. ing. 
Alina CULEŢU 

În această prezentare au fost enumerate 
câteva metode moderne care pot fi aplicate în 

analiza produselor de panificație. Acestea au 
fost: analiza de textură, analiza culorii, analiza 
reologică a aluatului cu ajutorul 

instrumentului Mixolab, analiza amidonului 
deteriorat și analiza volumului pâinii și a altor 

produse de panificație.  



 
 

 
 

Folosind analizorul de textură Instron, au fost prezentate 

rezultatele obținute pentru o probă de miez de pâine (explicând 
semnificația parametrilor înregistrați: fermitate/duritate, elasticitate, 
coezivitate și gumozitate), pentru coaja pâinii (duritate) și pentru 

fursecuri/biscuiți (duritate și fragilitate). Analiza de textură poate fi 
aplicată pentru a studia: evoluția parametrilor de textură pe perioada 
termenului de valabilitate al produsului alimentar, influența tipului 

de grăsime, influența tipului de ambalaj sau influența adaosului de 
ingrediente.  

Pentru analiza culorii (folosind colorimetrul Konica Minolta) 
au fost prezentați parametrii măsurați și s-a explicat semnificația 
diferenței de culoare între proba etalon și proba de măsurat. 

În ceea ce privește analiza Mixolab, a fost expus modul de 
lucru și utilitatea acestei tehnici care furnizează informații privind 

calitatea proteinelor, comportarea amidonului și activitatea 
enzimatică. A fost ilustrat un exemplu de curbă înregistrat cu ajutorul 
instrumentului, care reprezintă variația momentului opus de aluat la 

frământare și la temperaturi diferite, în funcție de timp, și explicând 
semnificația fiecărei porțiuni a curbei.  

O altă metodă prezentată a fost cea a analizei amidonului 
deteriorat, unde a fost expus principiul metodei și s-a insistat pe 
importanța practică a analizei acestui parametru pentru industria de 

panificație. 

Fiecare sesiune de prezentări a fost urmată de întâlniri individuale, cu 

reprezentanții întreprinderilor, în vederea identificării nevoilor de colaborare cu IBA, 
concretizate în completarea Fișei de nevoi tehnologice.  

De asemenea, dna. Nastasia Belc, directorul 

proiectului EXPERTAL, a acordat un interviu ziarului 
Delta din Tulcea. 

Ȋn data de 19.05.2017, au fost susţinute urmãtoarele 
prezentãri: 

„Etichetarea nutrițională a alimentelor – cerințe 

specifice pentru suplimentele alimentare” realizată de 

CSII dr. biochim. Cristina MATEESCU, CSII dr. biol. 

Tatiana ONISEI, Psiholog Manuela RASCOL 

Ȋn aceastã prezentare a fost vorba despre interesul 
manifestat de publicul larg pentru relația dintre alimentație 

și sănătate, precum și pentru alegerea unei alimentații 
adecvate, adaptate necesității fiecăruia care a crescut 

interesul autorităților pentru în rezolvarea acestui aspect.   



 
 

 
 

Ca urmare, Cartea Albă a Comisiei din 30 mai 2007 referitoare la o Strategie pentru Europa 

privind problemele de sănătate legate de alimentație, excesul de greutate și obezitate a 
semnalat faptul că etichetarea nutrițională reprezintă o metodă importantă de informare a 
consumatorilor cu privire la compoziția produselor alimentare, care îi ajută să facă o alegere 

în deplină cunoștință de cauză. 

 „Strategia UE pentru politica de 
protecție a consumatorilor 2007-2013 –”Mai 

multă putere consumatorilor, bunăstare 
crescută și protecție eficientă a acestora” a 

subliniat că această posibilitate de alegere în 
cunoștință de cauză este esențială atât pentru 
asigurarea unei veritabile concurențe, cât și 

pentru bunăstarea consumatorilor. 

Regulamentul (UE) nr. 1169/2011 al 

Parlamentului European și al Consiliului 
privind informarea consumatorilor cu privire la produsele alimentare, subliniază care sunt 
obiectivele etichetării, respectiv: să informeze consumatorul și să prevină confuzia, să 

protejeze consumatorul împotriva riscurilor și abuzurilor, să ajute la vânzarea produsului 
(etichetele influențând foarte mult alegerea consumatorului),  să promoveze un comerț corect 

și să prevină fraudele. Conform aceluiași regulament, legislația privind informațiile 
referitoare la produsele alimentare ar trebui să interzică utilizarea de informații care ar induce 
consumatorul în eroare în special în ceea ce privește caracteristicile produselor alimentare, 

efectele sau proprietățile produselor alimentare sau atribuirea de virtuți medicinale produselor 
alimentare. Pentru a fi eficientă, această interdicție trebuie să fie extinsă asupra publicității și 

prezentării produselor alimentare. 

Prezentarea trece astfel în revistă, principalele cerințe legate de etichetarea produselor 
alimentare cu referire asupra suplimentelor alimentare – produse menite să suplimenteze 

dieta și care cunosc în ultima vreme o piață din ce în ce mai importantă. Cunoașterea și 
aplicarea corectă a acestor cerințe de către operatorii din domeniul suplimentelor alimentare 

sunt menite să sprijine acțiunile din domeniul nutriției ca parte a politicilor din domeniul 
sănătății publice care ar putea include furnizarea de recomandări științifice pentru educația 
cetățenilor în domeniul nutriției și să le permită să facă o alegere a produselor alimentare în 

cunoștință de cauză. 

„Autentificarea produselor 

alimentare prin tehnica RMN” elabortă și 
prezentată de CSIII dr.ing. Valentin Ionescu 

Tehnica RMN este utilizatã atât în 

cercetare, pentru elucidarea structurii 
compuṣilor organici de sintezã, cât şi în 

domeniul industriei alimentare pentru 
controlului calităţii şi al determinării 
autenticităţii produselor,  analiza calitativã şi 



 
 

 
 

cantitativã a substanţelor unitare sau a amestecurilor de substanţe. 

Analiza de rezonanţã magnetică nucleară (RMN) se bazează pe comportarea nucleelor 
active RMN (1H, 2H si 13C) într-un câmp magnetic corespunzător. 

Avantajele tehnicii RMN: 

- rapidã: timp de achiziţie a spectrului cca. 2 minute; 
- probele nu necesitã o prelucrare prealabilã; 

- nedistructivã: proba poate fi recuperatã la sfârṣitul analizei; 
- este aplicabilă probelor care nu pot fi analizate prin metode cromatografice din cauza 

sensibilităţii la căldură sau a altor factori; 
- foloseṣte eṣantioane foarte mici de probã; 
- nu necesitã calibrare sau standard intern; 

- eliminã erorile de operator. 

Determinãri disponibile a fi efectuate de cãtre laboratorul RMN: 

- metoda de amprentare a uleiurilor volatile din plante, ȋn vederea autentificãrii; 
- metodă de detectare a compușilor majori bioactivi din uleiuri volatile din plante; 

- metoda de determinare a profilului lipidic al uleiurilor vegetale. 

„Ghid de bune practici de igienã ȋn industria alimentarã” realizată și prezentată de CSIII 
dr.ing. Alina DOBRE 

Aplicarea unor bune practici 
privind igiena şi procesul de 

producţie se referă la faptul că 
fiecare materie primă nu va fi 
acceptată în procesare dacă prezintă 

contaminări în afara limitelor 
acceptabile, că producţia se 

desfăşoară în condiţii de igienă şi de 
fabricaţie corespunzătoare şi că 
produsele alimentare sunt protejate 

faţă de surse de contaminare şi 
pericole potenţiale care le-ar face 

improprii consumului. Normele de 
igienă a produselor alimentare, aprobate prin HG 1198/2002 prevăd la art. 3 că “prepararea, 
prelucrarea, fabricarea, ambalarea, depozitarea, transportul, manipularea, comercializarea şi 

punerea la dispoziţia consumatorilor a produselor alimentare trebuie să se desfăşoare în 
condiţii igienice, iar la art. 4, ca producătorii să garanteze că procedurile de securitate 

corespunzătoare pentru asigurarea siguranţei alimentare sunt stabilite, implementate, 
menţinute şi revizuite pe baza principiilor utilizate în sistemul de management ISO 22000”. 
Hotărârea de guvern nr. 924/2005 dar si Directiva UE 93/43/EEC prevăd reguli generale 

pentru igiena produselor alimentare.  



 
 

 
 

Producerea pâinii şi a specialităţilor de panificaţie, fiind unul din cele mai importante 

domenii din cadrul industriei alimentare, trebuie să beneficieze de un asemenea ghid de bune  
practici care să vină în sprijinul producătorilor, pentru ridicarea nivelului calitativ şi 
asigurarea siguranţei alimentare, ceea ce conduce la creşterea competitivităţii produselor 

româneşti.  

Ghidul conţine o serie de practici şi măsuri pe baza cărora producătorii pot acţiona 
pentru a reduce şi, chiar elimina contaminările de natură biologică, fizică şi/sau chimică care 

ar putea afecta sănătatea şi chiar viaţa consumatorilor (ROMPAN, 2008). 

   Lucrarea  “Chimia 

Alimentului”  realizată de CSIII Marta 
Zachia, prezintă oportunitățile oferite de  
Laboratorul de Chimia Alimentului din 

cadrul IBA Bucuresti.  

Laboratorul condus de doamna chim. 

Marta Zachia, desfasoară activități de 
cercetare-dezvoltare, precum și servicii 
pentru terți pe mai multe direcții de larg 

interes: evaluarea nutrițională a 
produselor alimentare in conformitate cu 

cerințele Regulamentului UE nr. 1169/2011; evaluarea stării de prospețime pentru produse 
alimentare prin studiul modificărilor oxidative ale lipidelor, prin studiul degradării 
proteinelor și a altor modificări chimice in matricea alimentului; evaluarea calității recoltei 

anuale de grau; determinarea falsificării unor produse alimentare; determinarea de aditivi in 
produse alimentare; determinarea stabilității chimice și a duratei de viață a produselor; studiul 

proprietăților antioxidante ale compușilor bioactivi din alimente; dezvoltarea și validarea de 
noi metode de analiza.  

Infrastructura de care dispune laboratorul poate fi regasită pe platforma ERRIS 

(https://erris.gov.ro/Food-Chemistry-Laboratory) și include, printre altele: aparat FoodScan 
Lab Meat&Milk pentru analiza compozițională a produselor din carne și lactate; aparat 

Fibretherm FT12 pentru determinarea conținutului de fibră brută din alimente; aparat 
Photochem pentru determinarea capacității antioxidante a unor compuși bioactivi din 
alimente; sistem SOXTEC 2055 pentru extracția lipidelor din alimente; etc.  

In cadrul proiectului EXPERTAL, laboratorul oferă expertiza in vederea transferului 
de cunoștințe către terți pe urmatoarele direcții-cheie: aplicarea cerințelor legislative 

referitoare la prezentarea informațiilor nutriționale pentru produse alimentare; dezvoltarea și 
îmbunatățirea unor produse alimentare in ceea ce privește calitatea lor nutrițională; suport 
tehnic pentru implementarea cerințelor legislative din domeniul industriei alimentare; testarea 

conformitățtii în raport cu standarde de firmă sau specificații tehnice pentru produse 
alimentare; determinarea proprietăților antioxidante ale compușilor bioactivi din alimente; 

dezvoltarea de noi metode chimice pentru caracterizarea produselor alimentare; stabilirea 
termenului de valabilitate pentru produsele alimentare ambalate. 

https://erris.gov.ro/Food-Chemistry-Laboratory
https://erris.gov.ro/Food-Chemistry-Laboratory


 
 

 
 

„Profilul și comportamentul consumatorilor români de suplimente alimentare  pe bază 

de plante medicinale și aromatice”, psiholog Manuela RASCOL, CSII dr. biol. Tatiana 
ONISEI, CSII dr. biochim. Cristina MATEESCU 

În ultimii ani, piața autohtonă a 

suplimentelor alimentare a înregistrat o 
creștere impresionantă, datorită 
numărului tot mai mare de persoane 

informate, care sunt interesate de 
menținerea și ameliorarea sănătății, prin 

consumul de produse din plante 
medicinale și aromatice, cu 
biodisponibilitate mare, mai ușor de 

tolerat și mai apropiat din punct de 
vedere metabolic de organismul uman, 

decât medicamentele de sinteză. 

Operatorii de pe piața romanească, sesizând această tendință, vin în întâmpinarea cererii 
cu produse fitofarmaceutice din ce în ce mai variate, cifrele de afaceri ale acestora 

înregistrând creșteri semnificative de la an la an. 

 Studii de piață au fost efectuate în special de 

către producători, pentru a-și adapta oferta de produse 
la cererile în continuă schimbare ale consumatorilor; 
studii sociologice sau de marketing pentru a reliefa o 

imagine generală asupra consumatorului român de 
suplimente alimentare. 

 În proiectul nostru, metodologia de cercetare a 
cuprins atât cercetarea exploratorie, metoda utilizată 
fiind studiul documentar al surselor stiintifice, cât și 

cercetarea cantitativă (pe baza de chestionar, test de autoevaluare a calității vietii și imaginii 
de sine corporale) și calitativă (focus-grup). Toate acestea, au avut ca obiectiv principal, 

realizarea unui profil al consumatorului român de suplimente alimentare din plante 
medicinale, prin evidențierea dorințelor, motivelor de cumpărare și consum, atitudinilor și 
așteptărilor acestora. 

Întelegerea comportamentului de cumpărare și consum reprezintă un proces deosebit de 
amplu și anevoios, însă rezultate pozitive au fost înregistrate de firmele care au înțeles 

utilitatea practică a studierii acestui comportament și au desfășurat studii de piață pentru 
înțelegerea profundă a dimensiunilor acestui comportament și a rolului pe care îl joacă în 
manifestarea consumatorului pe piață. 

 „Ambalaje alimentare – noi tendinţe impuse de dinamica sectorului alimentar” lucrare 
realizată și prezentată de CSIII dr.ing. Gabriel MUSTĂȚEA. 

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. Se 
estimează că piaţa ambalajelor va atinge, în 

anul 2020, valoarea de 998 miliarde dolari.  

 Dinamica sectorului alimentar a 

condus în ultimul timp la dezvoltarea unor 
trenduri în ambalarea produselor alimentare. 

Dintre acestea menţionăm:  

- Automatizare (Automation)  
- Ambalaje personalizate 

(Personalization/Customization)  
- 0 deşeuri (Zero waste) 

- Etichete „curate” (Cleaner and clearer 
labeling) 

- Apelul la simţuri (Apealing to the senses) 

- Utilizarea aplicaţiilor pe telefonul mobil 
(Packaging mobilization) 

- Crearea unui brand (Support brand value 
building) 

- „Cross branding” 

„Consiliere ȋn dezvoltarea ȋntreprinderilor prin accesarea fondurilor europene” lucare 

realizată de CSII dr.ing. Floarea Serbance, ec. Cristina Stanciu, ing. Bogdan Dragancea. 

  Dl. Bogdan Dragancea a detaliat 
posibilitățile de colaborare între cercetare și 

industrie prin proiecte finanțate național sau 
european.  

In continuare, dna. Floarea Serbancea a 

facut o scurtă prezentare a site-ului proiectului 
Expertal (www.iba-expertal.ro), cu accent 

deosebit pe descrierea rubricii Legislație, 
furnizoare de informații privind eligibilitatea 
activităților/ întreprinderilor și clauzele 

contractuale stabilite de POC prin Ghidul Unic-Secțiunea G, Contractul nr. 57/2016 și 
legislația în domeniu. 

După finalizarea evenimentului, membrii ai echipei de proiect au efectuat o vizită la SC 
Lidas SRL, loc. Mineri, jud. Tulcea. 

http://www.iba-expertal.ro/


 
 

 
 

Compania Lidas are o bogata experiență pe piața 

din Romania și un personal calificat și amabil.  In echipa 
Lidas activează specialiști din domenii precum: 
inginerie, morărit, brutărie, patiserie. „Pasiunea pentru 

panificație și inventivitatea echipei transformă făina de 
cea mai bună calitate și ingredientele naturale, în rețete 
originale ce satisfac cele mai exigente gusturi”.  

Analiza fiṣelor tehnologice 

8 “Fișe de nevoi tehnologice” au fost completate de către următoarele întreprinderi: 

- SC Crăciun Minion SRL; 
- SC Boromir Prod SA- Buzãu; 

- SC Piccolo Angelo SRL; 
- SC Prodpan SRL; 

- SC Management Objectives SA; 
- SC Maximapan SRL; 

- SC Fraher Distribution SRL; 
- SC Lidas SRL. 

IMM-urile au nevoie de asistență din partea INCDBA IBA București privind: 

- Calitatea și termenul de valabilitate al alimentelor; 
- Fluxul de producție corect intr-o unitate de patiserie nouă; 

- Conservarea fără utilizarea conservanților chimici; 
- Dezoltarea de produse: prăjirea baghetelor de secară, produse de panificație cu adaos 

de făină de secară prăjită; 
- Îmbunătățîrea rețetelor de fabricație; 

- Determinarea contaminanților (determinarea acrilamidei in pâinea de secară prăjită); 
- Utilaj sau dispozitiv de ambalare ȋn mediu protejat; 
- Utilaje care nu modifică puternic structura (procesare ușoară); 

- Utilaje, mașini de ambalat ȋn vid; 
- Comparații între laboratoare; 

- Determinări fizico-chimice, microbiologice, declarații nutriționale, OMG, 
contaminanți; 

- Analiza factorilor de mediu asupra calității produselor alimentare; 
- Studii de piață, analize senzoriale. 


