
WORKSHOP 23 FEBRUARIE 2017 

 

Transfer de expertiză agro-alimentară IBA în regiunea Sud-Muntenia 
 Eveniment tematic 1 

Workshop, 23.02.2017, primăria localității Izvoarele, județul Prahova 
 

Organizator: Institutul National de Cercetare-Dezvoltare pentru Bioresurse Alimentare - IBA București, cu puncte 
de lucru în: strada Băneasa Ancuța, nr. 5, sector 2 și strada Dinu Vintilă, nr. 6, sector 2, Tel/Fax: 0316205835 si 

0212109128, www.bioresurse.ro ,   http://www.iba-expertal.ro/ 

Durata Prezentare/Acțiune 

8:30–9:00 Înregistrarea participanților 

9:00–9:30 EXPERTAL – Valorificarea expertizei în cercetarea agro-alimentără  prin  transfer de 
cunoștințe către mediul privat in vederea obținerii de produse alimentare sigure și 
optimizate nutrițional, director proiect/director general IBA , CSI  dr. ing. Nastasia BELC, 
nastasia.belc@bioresurse.ro  

9:30–10:00 Valorificarea legumelor si fructelor, utilizand tehnologii naturale de conservare, în 
condiții de siguranță alimentară, Șef stație pilot procesare legume- fructe, IBA,  CSII dr. 
ing Monica CATANĂ, mona.catana@bioresurse.ro 

10:00–10:30 Tehnologia de obținere a sucului natural de mere. Condiții de calitate ale sucului de 
mere, Șef laborator Nutriție umană, CSII, dr. ing Luminița CATANĂ, 
lumi_catana@yahoo.co.uk 

10:30–11:00 Valorificarea produselor secundare/deșeurilor din domeniul agro-alimentar,  Șef 
laborator Biologie Moleculară, CSII dr. biol. Lavinia BERCA laviniamariana.berca@gmail.com 

11:00-11.30 Pauză de cafea 

11:30-12:00 Ingrediente naturale în suplimente alimentare, Șef SNPAMPS, CSII dr. biol. Tatiana 
ONISEI, tatianaonisei@yahoo.com 

11:30-12.00 Produse ale stupului în suplimente alimentare: calitate și siguranță,  CSII dr. biochim. 
Cristina MATEESCU, cristina.mateescu@bioresurse.ro 

12:00-12.30 Siguranța alimentară, un concept de implementat și respectat în sectorul 
agroalimentar,  CSIII ing. Adriana MACRI, adriana.macri@bioresurse.ro 

12:30-13.00 Procesarea, testarea si  certificarea produselor agroalimentare, in contextul 
proiectului EXPERTAL, CSII dr. ing. Floarea ȘERBANCEA, 
floarea.serbancea@bioresurse.ro 

13:00-13:20 Materiale destinate ambalării produselor alimentare – posibilităţi de testare, Șef 
laborator Ambalarea Alimentelor, CSIII dr.ing. Gabriel MUSTĂȚEA, 
gabi.mustatea@bioresurse.ro 

13:20-13:40 Analiza texturii produselor alimentare, Șef Laborator Biochimie Coloidală CSII dr. ing. 
Alina CULEȚU/Ing. Bogdan DRĂGANCEA, alinaculetu@gmail.com, 

bogdan.dragancea@gmail.com 
13:40-14:00 Importanța analizei senzoriale în industria alimentară, Șef Laborator Analiză 

senzorială CSI dr. ing. Duță Denisa/ Șef Departament Dezvoltarea Resurselor Umane, 
CSIII dr. ecolog Claudia MOȘOIU, denisa.duta@bioresurse.ro, claudia.mosoiu@bioresurse.ro 

14:00-14:30 Pauză de cafea 

14:30-16:00 Întrebări și răspunsuri, completarea fișelor tehnologice, concluzii 
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