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PROGRAM 
 

Importanța cercetării pentru asigurarea integrității lanțului alimentar 
 

30 august 2017 
 

9.00–9.30 Înregistrare 

9.30–9.50 

 

 

 

 

Sesiunea de deschidere  

Sorin Mihai Cîmpeanu, Rector USAMV București 

Nastasia Belc, Director general INCDBA – IBA București 

Viorel Vulturescu, Ministerul Cercetării și Inovării 

Constantin Arseni, președinte ASMP 

9.50–10.00 Nastasia Belc, INCDBA – IBA București  

Valorificarea expertizei în cercetarea agro-alimentără prin  
transfer de cunoștințe către mediul privat în vederea obținerii de 
produse alimentare sigure și optimizate nutrițional, Expertal 

10.00–10.15 Petruța Călina Cornea, USAMV București  

Facultatea de biotehnologii, reper în formarea de specialiști 
pentru industria alimentară .Sguranța Dobre 

10.15–11.15 Sesiunea I.  Siguranța Alimentară 

Moderator: Alina Alexandra Dobre 

10.15–10.30 Luminița Cătană, INCDBA – IBA București  

Determinarea patulinei din sucul de mere, prin cromatografie de 
lichide de înaltă performanță 

10.30–10.45 Irina Smeu, INCDBA – IBA București 

Recolta de porumb 2015-2016: Studiu privind reducerea riscului 
de contaminare cu aflatoxine totale 
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10.45–11.00 Gabriel-Sorin Mustățea, INCDBA – IBA București 

Investigarea tipurilor de contaminanţi potenţial cancerigeni din 
produse alimentare de origine vegetală, în regiunea Bucureşti-
Ilfov 

11.00–11.15     Sorin Iorga, INCDBA – IBA București 

Date privind risipa alimentară în gospodăriile din România 

11.15–11.30 Pauză de cafea 

11.30–15.00 Sesiunea a II - a. Securitate nutrițională 

Moderator: Gabriel-Sorin Mustățea 

11.30–11.45 Marta Zachia, INCDBA – IBA București 

Evaluarea calității nutriționale a produselor alimentare și 
realizarea bazei de date nutriționale informatizate 

11.45–12.00   

 
 
 

 

Monica Cătană, INCDBA – IBA București 

Valorificarea superioară a fructelor de Aronia melanocarpa, prin 
realizarea unor produse alimentare cu valoare nutriţională 
ridicată şi potenţial antioxidant 

12.00–12.15 Adriana Macri, INCDBA – IBA București 

Implementarea procesului de reformulare a alimentelor în cadrul 
IMM-urilor                                            

12.15–12.30     Floarea Șerbancea, INCDBA – IBA București 

Evaluarea conformității de etichetare în stabilirea falsificării 
produselor lactate 

12.30–13.30 Pauza de prânz 

13.30–13.45     Tatiana Onisei, INCDBA – IBA București 

Obținerea unor ingrediente alimentare funcționale cu efect 
hipoglicemiant din castravete amar (Momordica charantia L.) 
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13.45–14.00     Livia Apostol, INCDBA – IBA București 

Semințele de armurariu parțial degresate, un ingredient cu 
potențial funcțional 

14.00–14.15     Alina Culețu, INCDBA – IBA București 

Valorificarea subprodusului rezultat din procesul de 
decofeinizare a ceaiului 

14.15–14.30     Valentin Ionescu, INCDBA – IBA București 

Autentificarea uleiurilor vegetale prin tehnica RMN 

14.30–14.45     Lavinia Berca, INCDBA – IBA București 

Valorificarea zerului – premixuri pentru animale cu rol 
imunomodulator și / sau imuno-adjuvant 

14.45–15.00     Manuela Răscol, INCDBA – IBA București 

Calitatea vieții și Imaginea de sine corporală, concepte 
multidimensionale cu relevanță în comportamentul de consum al 
suplimentelor alimentare 

15.00–15.15 Pauză de cafea 

15.15–16.30     Floarea Șerbancea, INCDBA – IBA București 

Discuții bilaterale Cercetare – Industrie 
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31 august 2017 
 
 

 
9.00–9.30 Înregistrare 

9.30–11.00 Sesiunea a III-a. Integritatea produselor de morărit-panificație 

Moderator: Irina Smeu 

9.30–9.45 Georgiana-Aurora Ştefănoiu, USAMV București 

Studii privind efectul tratamentului cu unde de radiofrecvență 
asupra caracteristicilor de calitate ale produselor de panificație 

9.45–10.00 Carmen Buchsenspanner, DSM Nutritional România 

Ana-Maria Giulescu Grigoriu, GAMA SERV 95 SRL 

Viitorul biscuiților 

10.00–10.15 

 

Camelia Arghire, Enzymes & Derivates, Costișa 

Produse de panificație cu valoare nutritivă crescută prin adaosul 
de fibre 

10.15–10.30 Denisa Eglantina Duță, INCDBA – IBA București 

Ingineria proteinelor din ovăz: Dezvoltarea de produse durabile pe 
baza preferinței consumatorului 

10.30–10.45 Adriana Dabija, FSIA, Universitatea Ștefan cel Mare din Suceava 

Semințe oleaginoase utilizate pentru îmbunătățirea valorii nutritive 
a produselor de panificație     

10.45–11.00 Mioara Negoiță, INCDBA – IBA București 

Evaluarea nivelului de acrilamidă al unor sortimente de pâine, 
biscuiți și alte produse similare 

11.00–11.30 Pauză de cafea 
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11.30–12.30 Sesiunea a IV-a. Cercetări privind identificarea unor factori 
care pot afecta integritatea alimentelor 

Moderator: Alina Culețu 

11.30–11.45 Irina Smeu, INCDBA – IBA București 

Prezentare proiect Nucleu Nutrisan 

11.45–12.00 Alina Alexandra Dobre, INCDBA – IBA București 

Stabilirea nivelului contaminării cu micotoxine al unor produse de 
panificație în funcție de tipul și momentul de apariție ale 
mucegaiurilor de alterare 

12.00–12.15 Irina Smeu, INCDBA – IBA București 

Optimizarea metodei de detecție și cuantificare a micotoxinelor 
deoxinivalenol și zearalenonă din cerealele pentru micul dejun 
utilizând metoda imunoenzimatică ELISA 

12.15–12.30 Nastasia Belc, INCDBA – IBA București 

ONE HEALTH – o singură sănătate pentru oameni, animale și 
mediu – un nou concept global 

12.30–13.30 Pauză de prânz 

13.30–15.00 Sesiunea Postere 

Moderator: Gabriela Mohan 

15.00–15.15 Pauză de cafea 

15.15–16.30 Bogdan Drăgancea, INCDBA – IBA București 

Discuții bilaterale Cercetare –Industrie 

  

 
For more information, please contact: 
Manuela Răscol (Erasmus+ Good Herbs), manuela.rascol@bioresurse.ro 

Angel Martinez Akos Mathe 
Eduardo Cardoso  

mailto:manuela.rascol@bioresurse.ro
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Gabriela Mohan (ASMP), gabrielamohan@bioresurse.ro 
www.bioresurse.ro 

 

http://www.bioresurse.ro/
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Conferința Integritatea Alimentului 

12                                       30 – 31 august 2017 

 

Valorificarea expertizei în cercetarea agro-alimentară  prin  
transfer de cunoștințe către mediul privat în vederea 
obținerii de produse alimentare sigure și optimizate 

nutrițional, Expertal 
Nastasia Belc*, Floarea Șerbancea, Claudia Moșoiu, Bogdan 

Drăgancea, Florentin Georgescu 
 Institutul Național de Cercetare-Dezvoltare pentru Bioresurse Alimentare – 

IBA București 
*autor corespondent: nastasia.belc@bioresurse.ro 

 
Rezumat 
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). 
 
Cuvinte cheie: expertiză, produse alimentare, tehnologii, etichetare. 

http://www.iba-expertal.ro/
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Determinarea patulinei din sucul de mere, prin 
cromatografie de lichide de înaltă performanță  

Luminița Catană 
Institutul Național de Cercetare-Dezvoltare pentru Bioresurse Alimentare – 

IBA București 
*autor corespondent: lumi_catana@yahoo.co.uk 

 
Rezumat 
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. 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). 
 

mailto:lumi_catana@yahoo.co.uk
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Recolta de porumb 2015-2016: Studiu privind reducerea 

riscului de contaminare cu aflatoxine totale 
Irina Smeu1*, Hellene Casian2, Elena Mirela Cucu1, Alina Alexandra 

Dobre1  
1 Institutul Național de Cercetare-Dezvoltare pentru Bioresurse Alimentare 

– IBA București 
2 Universitatea de Științe Agronomice și Medicină Veterinară din București, 

Facultatea de Agricultură  
*autor corespondent: irina.smeu@bioresurse.ro 

 
Rezumat 
Aflatoxinele, micotoxine produse în principal de Aspergillus flavus și 
Aspergillus parasiticus, contaminează o gamă largă de produse agricole. În 
acest context, acest studiu își propune investigarea incidenței aflatoxinelor 
totale în cultura de porumb 2015-2016 din România. În acest scop, au fost 
colectate și analizate 168 de probe de porumb provenite din toată țara, 
alături de informații privind localizarea exactă a câmpurilor agricole precum 
și practicile agronomice aplicate. Rezultatele au identificat 14 probe de 
porumb, provenite din regiunile de sud, sud-est și sud-vest, care au 
înregistrat valori de aflatoxine totale care depășesc limita maxim admisă de 
10,00 μg/kg, aplicată porumbului care urmează a fi sortat sau supus altui 
tratament fizic înaintea consumului uman sau a utilizării ca ingredient în 
produse alimentare, conform REGULAMENTULUI (CE) NR.1881/2006 AL 
COMISIEI din 19 decembrie 2006 de stabilire a nivelurilor maxime pentru 
anumiți contaminanți din produsele alimentare. Cel mai înalt nivel de 
aflatoxine totale a fost de 397,56 μg/kg, rezultat înregistrat de o probă de 
porumb provenită din județul Argeș. În cazul probelor studiate, 
contaminarea cu aflatoxine totale a fost independentă de tipul de hibrid. 
Regiunile sudice din România au fost cele mai afectate de incidența 
aflatoxinelor totale. 
 
Cuvinte cheie: aflatoxine totale, Aspergillus, porumb.  
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Investigarea tipurilor de contaminanţi potenţial cancerigeni 

din produse alimentare de origine vegetală, în regiunea 
Bucureşti-Ilfov 

Gabriel-Sorin Mustăţea*, Enuţa Iorga, Elena Loredana Ungureanu  
Institutul Național de Cercetare-Dezvoltare pentru Bioresurse Alimentare – 

IBA București 
*autor corespondent: gabi.mustatea@bioresurse.ro  

 
Rezumat 
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.  
 
Cuvinte cheie: contaminanţi, produse alimentare vegetale, cancerigen. 

mailto:gabi.mustatea@bioresurse.ro
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Date privind risipa alimentară în gospodăriile din România 

Sorin Iorga*, Nastasia Belc, Oana Niculae 

Institutul Național de Cercetare-Dezvoltare pentru Bioresurse Alimentare – 
IBA București 

*autor corespondent: sorin.iorga@bioresurse.ro 

Rezumat 
Peste 60% din deșeurile alimentare în gospodăriile europene sunt 
considerate "evitabile". 20% dintre acestea au un potențial de refolosire. 
Considerând toate acestea, considerând că resturile alimentare din 
gospodării sunt cele mai scumpe, prin înglobarea costurilor cumulate ale 
întregului lanț aimentar, ceea ce înseamnă costuri de producție, marketing 
și de prelucrare la domiciliu. Problema deșeurilor alimentare a devenit din 
ce în ce mai relevantă pentru piața românească, din 2013, când Ministerul 
Agriculturii și Alimentației, împreună cu Ministerul Mediului, a decis să 
creeze un grup de lucru extins, experți în administrația publică, cercetare, 
industrie și alți actori interesați din mediul civic. Subsecvent MADR a 
finanțat un proiect de cercetare privind impactul fenomenului în România.  
În acest sens, autorii prezintă un studiu național privind comportamentul 
consumatorilor români în ceea ce privește consumul de alimente și 
pierderea alimentelor. Cercetările au considerat că populația urbană, ca 
generatoare de deșeuri alimentare sau pierderi de alimente, a fost 
informată că gospodăriile din mediul rural românesc funcționează în 
general pe principii de sine stătătoare, reutilizând aproape toată 
depozitarea alimentelor pe furaje. Cercetarea a fost realizată pe un grup de 
peste 902 de respondenți selectați aleatoriu, geografic și pe baza 
dimensiunii orașelor. Peste 153 de orașe din România au fost incluse în 
cercetare. Metoda de investigare: CATI - Interviu telefonic asistat prin 
telefon. Marja de eroare a cercetării: +/- 3,3%, σ = 0,05. Rezultatele 
obținute la un nivel mediu al deșeurilor alimentare de 10,4% și o 
gospodărie de 0,83 kg/săptămână, plasând România pe o scară medie a 
deșeurilor alimentare în UE. Rezultatele sunt coerente cu dezvoltarea 
economică a țării. 
Cuvinte cheie: deșeuri alimentare, pierderi de alimente, profil de consum. 
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Securitate nutrițională 
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Evaluarea calității nutriționale a produselor alimentare și 

realizarea bazei de date nutriționale informatizate 
Marta Zachia1*, Elena Pruteanu1, Enuţa Iorga1, Gelu-Cristian Rade1, 

Florentina Israel Roming2 
1 Institutul Național de Cercetare-Dezvoltare pentru Bioresurse Alimentare 

– IBA București 
2 Universitatea de Ştiinţe Agronomice şi Medicină Veterinară Bucureşti - 

USAMV Bucureşti 
*autor corespondent: marta.zachia @bioresurse.ro 

 
Rezumat 
Baza de date nutriţionale pentru produsele agroalimentare, reprezintă 
prima versiune oficială a rezultatelor obținute în urma derulării Contractului 
ADER 8.1.3./2013, finanțat de Ministerul Agriculturii și Dezvoltării Rurale: 
„Cercetări şi studii privind calitatea nutriţională a produselor alimentare de 
pe piaţa românească în vederea prevenirii şi menţinerii sănătăţii 
consumatorilor şi asigurarea securităţii alimentare”. 
Obiectivul general al propunerii de proiect a fost evaluarea calităţii 
nutriţionale a produselor de panificaţie de pe piaţa românească. 
Baza de date acoperă peste 200 de produse analizate în laboratoarele IBA 
Bucureşti, conducător de proiect, în parteneriat cu USAMV Bucureşti. 
Pentru generarea datelor compoziţionale fiabile şi corecte în alcătuirea 
bazei de date nutriţionale, s-au respectat standardele, ghidurile armonizate 
internaţional, prevăzute de INFOODS (International Network of Food Data 
Systems) şi cerinţele asociaţiei europene EuroFIR (reţeaua de excelenţă 
europeană privind informaţiile alimentelor). Ca urmare, IBA a devenit 
membru EuroFIR. 
 
Cuvinte cheie: calitate nutriţională, bază de date informatizată, panificaţie. 
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Valorificarea superioară a fructelor de Aronia melanocarpa, 
prin realizarea unor produse alimentare cu valoare 

nutriţională ridicată şi potenţial antioxidant 
Catană Monica 

Institutul Național de Cercetare-Dezvoltare pentru Bioresurse Alimentare – 
IBA București 

*autor corespondent: mcatana1965@gmail.com 

 
Rezumat 
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. De asemenea, produsele au fost protejate, prin 
depunerea la OSIM, a Cererilor de brevet de invenţie. 

mailto:mcatana1965@gmail.com
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Implementarea procesului de reformulare a alimentelor în 

cadrul IMM-urilor 
Adriana Macri1*, Wolfgang Kneifel2 

1 Institutul Național de Cercetare-Dezvoltare pentru Bioresurse Alimentare 
– IBA București 

2Universitatea BOKU, Viena 
*autor corespondent: adriana.macri@bioresurse.ro 

 
Rezumat 
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. 
 
Cuvinte cheie: reformulare alimente,sare, zahăr, grăsimi. 
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Evaluarea conformității de etichetare în stabilirea falsificării 

produselor lactate  
Floarea Șerbancea*, Valentin Ionescu 

Institutul Național de Cercetare-Dezvoltare pentru Bioresurse Alimentare – 
IBA București 

*autor corespondent: floarea.serbancea@bioresurse.ro 

 
Rezumat 
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, ofera 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.  
Bazele de date cu impact pe structura Protocolului LACTATFAS sunt: Food 
Fraud Database (http://www.foodfraud.org/), Food Standards Agency 
(http://www.food.gov.uk/) și EuroFIR (http://www.eurofir.org/). 
 
Cuvinte cheie: produse lactate, conformitate, falsificare, markeri analitici, 
baze de date. 

http://www.eurofir.org/
mailto:floarea.serbancea@bioresurse.ro
http://www.food.gov.uk/
http://www.foodfraud.org/
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Obținerea unor ingrediente alimentare funcționale cu efect 
hipoglicemiant din castravete amar (Momordica charantia 

L.) 
Tatiana Onisei 

Institutul Național de Cercetare-Dezvoltare pentru Bioresurse Alimentare – 
IBA București 

*autor corespondent: tatiana.onisei@bioresurse.ro 

 
Rezumat 
Întâlnit în toate regiunile tropicale și subtropicale ale globului, folosit in 

medicina tradițională și în alimentația multor popoare, castravetele amar 

reprezintă o alternativă terapeutică în tratarea diabetului.  

Fructele și frunzele de castravete amar au fost deshidratate, mărunțite și 
analizate pentru valoare nutrițională, punându-se în evidență: proteine 
(13,23% - 14,60%), lipide (1,57% - 2,39%), zaharuri simple (4,75% - 5,53% 
zahăr total invertit), fibre insolubile (celuloză 10,75% - 17,27%), minerale 
(K, Na, Ca, Fe, Mn, Cu, Zn, Se) și vitamine (acid folic).  
Screeningul biochimic a evidențiat conținutul mai bogat în saponine al 
extractelor obținute din frunze, care au prezentat valori mai ridicate ale 
capacității antioxidante și compușilor polifenolici (cu rol în menținerea 
toleranței la glucoză și în prevenirea neuropatiilor induse de diabet) decât 
fructele imature. Frunzele au prezentat un conținut mai variat de saponine 
(momordicine și cucurbitacine) decât fructul, fiind mai bogate în compuși 
glicozidați, în timp ce în 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 în 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 în terapia nutrițională a diabetului.  
 
Cuvinte cheie: castravete amar, ingrediente funcționale, diabet. 
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Semințele de armurariu parțial degresate, un ingredient cu 

potențial funcțional  
Livia Apostol*, Claudia Moșoiu, Corneliu Sorin Iorga 

Institutul Național de Cercetare-Dezvoltare pentru Bioresurse Alimentare – 
IBA București 

*autor corespondent: apostol_livia@yahoo.com 

 
Rezumat 
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 (4 – 
6%), 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 ( 20,35%, 11,69%, respectiv 27,24%). De 
asemenea acest subprodus are un conținut bogat de minerale (mg/100g): 
calciu (912), magneziu (433), fier (80,5), zinc (7,38) și cupru (2,69). 
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. 
 
Cuvinte cheie: armurariu, semințe de armurariu, proteină, amino acizi 
esențiali, fibră brută. 

mailto:apostol_livia@yahoo.com


Conferința Integritatea Alimentului 

24                                       30 – 31 august 2017 

 

Valorificarea subprodusului rezultat din procesul de 
decofeinizare a ceaiului 

Alina Culețu1*, Denisa Duță, Wilfried Andlauer2 
1 Institutul Național de Cercetare-Dezvoltare pentru Bioresurse Alimentare 

– IBA București 
2HES-SO Valais, Elveția 

*autor corespondent: alinaculetu@gmail.com 

 
Rezumat 
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. 
Referițe bibliografice:  
[1] M. da Silva Pinto (2013). Tea: A new perspective on health benefits. 
Food Research International, 53(2), 558-567. 
 
Cuvinte cheie: ceai, valorificare, teanină, polifenoli, pâine. 
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Autentificarea uleiurilor vegetale prin tehnica RMN 

Valentin Ionescu*, Fulvia Ancuța Manolache 
Institutul Național de Cercetare-Dezvoltare pentru Bioresurse Alimentare – 

IBA București 
*autor corespondent: valentin.ionescu@bioresurse.ro 

 
Rezumat 
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: timp de achiziție a spectrului cca. 2 minute; 
- probele nu necesită o prelucrare prealabilă; 
- nedistructivă: proba poate fi recuperată la sfârșitul analizei; 

- este aplicabilă probelor care nu pot fi analizate prin metode 
cromatografice din cauza sensibilităţii la căldură sau a altor factori; 

- folosește eșantioane foarte mici de probă; 
- nu necesită calibrare sau standard intern; 
- elimină erorile de operator. 
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. 
 
Cuvinte cheie: autentificare, uleiuri volatile, uleiuri vegetale. 
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Valorificarea zerului – premixuri pentru animale cu rol 

imunomodulator și / sau imunoadjuvant 
Lavinia-Mariana Berca*, Oana-Mihaela Dumitru, Marian Adascălului, 

Gabriel-Sorin Mustățea 
Institutul Național de Cercetare-Dezvoltare pentru Bioresurse Alimentare – 

IBA București 
*autor corespondent: laviniamariana.berca@gmail.com 

 
Rezumat 
Obiectivul proiectului „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. 
 
Cuvinte cheie: zer, drojdii lactice, proteine monocelulare, oligozaharide, 
aminoacizi chelatați. 
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Calitatea vieții și Imaginea de sine corporală, concepte 
multidimensionale cu relevanță în comportamentul de 

consum al suplimentelor alimentare 
Manuela Răscol 

1Institutul Național de Cercetare-Dezvoltare pentru Bioresurse Alimentare – 
IBA București 

*autor corespondent: manuela.rascol@bioresurse.ro 

 
Rezumat 
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. 
 
Cuvinte cheie: consumator, calitatea vieții, imaginea de sine, suplimente 
alimentare. 
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Studii privind efectul tratamentului cu unde de 
radiofrecvenţă asupra caracteristicilor de calitate ale 

produselor de panificaţie ambalate 
Georgiana-Aurora Ştefănoiu1, Amalia Carmen Miteluţ1, Elisabeta Elena 
Popa1, Paul- Alexandru Popescu1, Mona Elena Popa1, Radu Cramariuc2, 

Bogdan Cramariuc3, Oana Cramariuc3, Ana Maria Balaurea- Chirilov4, Alina 
Culeţu5, Denisa Duţă 5, Alina Dobre 5, Gabriela Mohan5 

1 Universitatea de Ştiinţe Agronomice şi Medicină Veterinară Bucureşti; 
2 Centrul de Competenţă în Electrostatică şi Electrotehnologii, Bucureşti;  
3 S.C. Centrul IT pentru Ştiinţă şi Tehnologie SRL; 4S.C. Vel Pitar S.A.;  

5 INCDBA-IBA Bucureşti 
 

Rezumat 
Studiul a fost efectuat cu scopul de a investiga efectul tratamentului cu 
unde de radiofrecvenţă (RF) asupra calităţii pâinii. Pâinea testată a fost 
pâine tip Sylvester Graham produsă de S.C. Vel Pitar S.R.L., probele fiind 
tratate cu unde de RF, la o frecvență de 27.12 MHz, astfel încât să se 
atingă temperaturi de 75°C şi 85°C. După tratament probele au fost 
incubate la 25°C şi monitorizate la intervale stabilite; probele au fost 
evaluate din punct de vedere senzorial, fizico- chimic şi microbiologic. În 
ceea ce priveşte textura apar modificări la nivelul parametrilor fermitate şi 
gumozitate. Numărul total de germeni s-a menţinut scăzut în cazul probelor 
tratate, comparativ cu probele martor care nu au putut fi analizate după 10 
zile de incubare din cauza degradării fungice. Rezultatele obţinute 
sugerează că RF are potenţial pentru a inhiba și controla patogenii din 
produsele de panificaţie păstrând, totodată, proprietăţile senzoriale şi fizico-
chimice ale acestora.  
Cuvinte cheie: radiofrecvenţă, produse de panificaţie, siguranţă 
alimentară, conservabilitate, pâine Sylvester Graham. 
 
Această lucrare a fost realizată în cadrul Programului Parteneriate în 
domenii prioritare, PNII- PCCA –Contract 164/2014- RAFSIG. 
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Viitorul biscuiților  

Carmen Buchsenspanner1, Ana-Maria Giulescu Grigoriu2 
1DSM Nutritional Products, 2GAMA SERV 95 SRL 

1eurovit@att.net 
2office@gama-serv.ro 

 
Rezumat 
40% dintre consumatorii din România preferă ca gustare dulce între mese 
biscuiți sau napolitane. Segmentul prezintă încă un potențial de creștere 
semnificativ . Important este doar ca producătorii să se adapteze cerințelor 
consumatorilor, programului lor de lucru, dar și necesităților lor nutritive. 
Lucrarea prezintă evoluția pieței biscuiților pe plan mondial și a pieței din 
România, precum și principalele trenduri și oportunități de creștere care se 
conturează. 
Lucrarea prezintă câteva trenduri importante apărute pe piața biscuiților pe 
plan mondial însoțite de profile ale unor produse. 
Ingrediente noi permit transformarea bicuiților într-un aliment valoros și 
sănătos care să susțină consumatorul în intenția sa de a își menține 
greutatea obținând în același timp beneficii remarcabile pentru sănătatea 
personală cum ar fi: întărirea imunității, reducerea colesterolului și controlul 
glicemiei. 
 
Bibliografie:  
Documentatie DSM Nutritional Products 
Euromonitor  

mailto:eurovit@att.net
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Produse de panificație cu valoare nutritivă crescută prin 
adaosul de fibre 

Camelia Arghire1, Georgiana Gabriela Codină2, Micșunica Rusu2 
1Enzymes Derivates SA, Costișa Neamț 

2Universitatea “Ștefan cel Mare” Suceava 
*autor corespondent: camelia.arghire@enzymes.ro 

 
Rezumat 
Rolul alimentației bogate în fibre alimentare este de necontestat. Sunt 
recunoscute efectele benefice ale fibrelor asupra sănătății umane prin 
reglarea tranzitului intestinal, creșterea absorbției mineralelor, echilibrarea 
colesterolului etc., ajutând astfel în lupta împotriva bolilor secolului cum 
sunt diabetul, cancerul, obezitatea sau bolile autoimune. Consumul mediu 
recomandat de către specialiști variază, situându-se între 25-30g/zi, dintre 
care se recomandă ca o treime din fibre să fie fibre solubile (aprox 8 g) și 
restul fibre insolubile. Produsele de panificație obținute din făinuri albe de 
grâu suplimentate cu fibre de citrice și inulină sunt de o calitate superioară 
prin mărirea valorii nutritive datorită aportului de fibre.  
Pentru a evidenția influența adaosului de fibre asupra calității pâinii s-au 
efectuat teste în care au fost utilizate două tipuri de fibre obținute de la 
societatea Enzymes Derivates SA și 2 tipuri de faină de grâu, tip 650 și tip 
550 din recolta anului 2016. Pentru toate probele s-au realizat curbele 
mixolab, s-au făcut probe de coacere și s-a întocmit profilul senzorial al 
pâinii obținute. Adaosul optim de fibre pentru obținerea unor produse de 
panificație de calitatate superioară a fost realizat pentru un procent de 
2,5% inulină nativă și 2% fibre de citrice. Adaosul de fibre nu a influențat 
parametrii obișnuiți ai procesului tehnologic. Produsele de panificație 
obținute sunt bine apreciate, coaja pâinilor este ușor mai rumenă față de 
proba martor iar gustul este plăcut. Produsele de panificație cu adaos de 
fibre reprezintă o soluție avantajoasă economic care oferă consumatorului 
aport de fibre pentru un plus de sănătate. 
Cuvinte cheie: inulină, fibre de citrice, valoare nutritivă, mixolab, calitate. 



Conferința Integritatea Alimentului 

32                                       30 – 31 august 2017 

 
Ingineria proteinelor din ovăz: Dezvoltarea de produse 
durabile pe baza preferinței consumatorului (OATPRO) 
Denisa Duță, Alina Culețu, Adriana Macri, Gabriela Mohan, Enuța 

Iorga, Nastasia Belc  
Institutul Național de Cercetare-Dezvoltare pentru Bioresurse Alimentare – 

IBA București 
*autor corespondent: denisa.duta@bioresurse.ro 

 
Rezumat 
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 (pâine, biscuiți, paste, băuturi și iaurt); 

 Dezvoltarea prototipurilor de alimente cu proteine de înaltă calitate, cu o 
bună textură și aromă; 

 Determinarea impactului asupra mediului asociat producției de alimente 
îmbogățite cu proteine; 

 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). 
www.oatpro.eu 
Cuvinte cheie: ovăz, pâine, biscuiți, paste, acceptabilitate consumatori. 

http://www.oatpro.eu/
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Semințe oleaginoase utilizate pentru îmbunătățirea valorii 

nutritive a produselor de panificație     
Adriana Dabija1*, Georgiana Gabriela Codină1, Camelia Arghire2  

1 Universitatea Ștefan cel Mare din Suceava 
2 S.C. Enzime Derivate S.A. Costișa-Neamț  
*autor corespondent: adriana.dabija@fia.usv.ro 

 

Rezumat 
Procesatorii din industria de panificație în permanență au căutat soluții de 
îmbunătățire a calității nutriționale a produselor prin utilizarea diverselor 
ingrediente pentru a satisface cerințele pieței. Pe de altă parte, 
consumatorii doresc ca aceste produse să conțină doar ingrediente 
naturale în reţetele de fabricaţie, ingrediente care să întrunească și cerințe 
de siguranță alimentară. Semințele oleaginoase pot fi utilizate în produsele 
de panificație datorită conținutului lor ridicat de aminoacizi esențiali (în 
special lizină), sunt surse excelente de calciu, fier și vitamine din complexul 
B. Semințele oleaginoase au un conținut ridicat de lipide (>20%) care poate 
avea efecte benefice în procesul de fabricare a pâinii. Lucrarea tratează 
efectul adaosului a diferite semințe oleaginoase (tomate, dovleac, in brun, 
in auriu) asupra indicilor tehnologici ai făinii de grâu tip 650 și asupra 
calității pâinii – produs finit. Caracteristicile tehnologice ale făinii au fost 
investigate folosind aparatură modernă: mixolab, alveograf, microscop 
EFLM, iar calitatea produsului finit a fost apreciată prin proba de coacere. 
Cele mai bune rezultate s-au obținut prin adaosul a 10% semințe 
oleaginoase în raport cu cantitatea de făină folosită în fabricație. 

Cuvinte cheie: ingrediente naturale, valoare nutritivă, produs funțional. 

Mulțumiri: Lucrarea a fost realizată cu sprijinul CNCS – UEFISCDI, proiect 
PN-II-RU-TE-2014-4-0214. 
Bibliografie 
Sarwar M.F., Sarwar M.H., Sarwar M., Qadri N.A., Moghal S. (2013) The 
role of oilseeds nutrition in human health: A critical review, Journal of 
Cereals and Oilseeds, 4 (8):97-100. 
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Evaluarea nivelului de acrilamidă al unor sortimente de 
pâine, biscuiți și alte produse similare  

Alina Adascălului, Laura Adriana Mihai, Mioara Negoiță*, Enuța Iorga 
Institutul Național de Cercetare-Dezvoltare pentru Bioresurse Alimentare – 

IBA București 
*autor corespondent: mioaranegoita@yahoo.com  

 
Rezumat 
Calitatea şi siguranţa produselor alimentare au devenit un drept al 
consumatorilor, cu efecte directe asupra calităţii vieţii, iar problematica 
axată pe calitatea şi siguranţa produselor alimentare se află în centrul 
atenţiei organismelor constituite pentru apărarea intereselor 
consumatorilor. 
Acrilamida este un contaminant chimic de proces, care se formează atunci 
când produsele alimentare sunt supuse proceselor tehnologice de prăjire, 
coacere, la temperaturi mai mari de 120°C, fiind rezultatul reacțiilor chimice 
dintre o serie de aminoacizi specifici (de ex. asparagină) și compuși cu 
grupări carbonil (ex. glucoză, fructoză). 
Având în vedere posibilele riscuri pentru sănătatea oamenilor, datorate 
consumului de acrilamidă prin intermediul alimentelor, au fost analizate în 
cadrul Institutului Național de Cercetare-Dezvoltare pentru Bioresurse 
Alimentare – Laborator Cromatografie, din punct de vedere al conținutului 
de acrilamidă, 8 sortimente de pâine, 8 sortimente de biscuiți și 3 
sortimente de turtă dulce, achiziționate de la comercianții cu amănuntul de 
pe piața din București, România. Nivelul de acrilamidă pentru sortimentele 
analizate a variat, astfel: pâine 20 – 165 µg/kg, biscuiți 18 – 730 µg/kg, 
turtă dulce 346 – 952 µg/kg.  
Prin analiza sortimentelor de pâine, biscuiți și turtă dulce au fost 
înregistrate valori mai mici sau mai mari ale nivelului de acrilamidă, față de 
valorile orientative, prevăzute de Recomandarea Comisiei Europene 
647/2013. 



Conferința Integritatea Alimentului 

                                  30 – 31 august 2017                                      35 

 
 
 
 
 
 
 

Secțiunea IV 
 
 
 
 
 

Cercetări privind identificarea unor factori care pot 
afecta integritatea alimentelor 



Conferința Integritatea Alimentului 

36                                       30 – 31 august 2017 
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apariție ale mucegaiurilor de alterare 
Irina Smeu*, Elena Mirela Cucu, Alina Alexandra Dobre, Enuța Iorga  

1 Institutul Național de Cercetare-Dezvoltare pentru Bioresurse Alimentare 
– IBA București 

*autor corespondent: irina.smeu@bioresurse.ro 

 
Rezumat 
În întreaga lume, micotoxinele amenință sănătatea oamenilor și a 
animalelor. În ultimii ani, există o preocupare în creștere privind riscul 
expunerii populației la contaminarea cu micotoxine, acumularea lor în 
organism ducând la un nivel mare de toxicitate și chiar la carcinogenitate. 
Acest studiu a urmărit incidența apariției micotoxinelor (aflatoxine totale, 
deoxinivalenol, zearalenonă și ochratoxină A) înainte și după apariția 
mucegaiurilor de alterare și corelarea acestor rezultate cu gradul de 
contaminare microbiologică, tipul de mucegaiuri de alterare și condițiile de 
depozitare în cazul a două produse de panificație consumate în mod 
frecvent de consumatorii români, respectiv, pâine și cozonac. Rezultatele 
microbiologice au arătat prezența mucegaiurilor Fusarium graminearum și 
Aspergillus parasiticus în microflora de alterare a acestor produse 
alimentare, ceea ce confirmă riscul crescut de contaminare cu micotoxine 
al acestor matrici alimentare.   
 
Cuvinte cheie: cozonac, micotoxine, pâine. 
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Optimizarea metodei de detecție și cuantificare a 

micotoxinelor deoxinivalenol și zearalenonă din cerealele 
pentru micul dejun utilizând metoda imunoenzimatică 

ELISA  
Irina Smeu*, Elena Mirela Cucu, Alina Alexandra Dobre, Enuța Iorga  

1 Institutul Național de Cercetare-Dezvoltare pentru Bioresurse Alimentare 
– IBA București 

*autor corespondent: irina.smeu@bioresurse.ro 

 
Rezumat 
Au fost analizate 16 eșantioane de cereale pentru micul dejun achiziționate 
din supermarketurile din București, cu scopul determinării conținutului de 
micotoxine. A fost evaluată influența atributelor microbiologice și fizico-
chimice asupra incidenței micotoxinelor. Un sistem Biolog a fost utilizat 
pentru identificarea tulpinilor fungice izolate. Metoda imunoenzimatică 
ELISA a fost optimizată și validată intern pentru cuantificarea micotoxinelor 
deoxinivalenol (DON) și zearalenonă (ZEA) din cerealele pentru micul 
dejun. Validarea metodei s-a făcut prin stabilirea următorilor parametri de 
performanță: acuratețe, precizie, reproductibilitate și repetabilitate, limită de 
detecție și limită de cuantificare. Toate eșantioanele analizate au înregistrat 
valori de micotoxine sub limitele legale, prevăzute de REGULAMENTUL 
(CE) NR.1881/2006 AL COMISIEI din 19 decembrie 2006 de stabilire a 
nivelurilor maxime pentru anumiți contaminanți din produsele alimentare.  
 
Cuvinte cheie: cereale pentru micul dejun, fungi, micotoxine. 
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Rezumat 
“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).  
 
Cuvinte cheie: one health, profilaxie, sănătate, lanț alimentar, mediu. 
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Analizele senzoriale, fizico – chimice și microbiologice ale 
produselor alimentare exprimate în calitatea lor 

Daniela Bicher, Cornelia Popa 
Colegiul Tehnic de Industria Alimentară "Terezianum", Sibiu 

*autor corespondent: danielabicher@yahoo.com 

 
Rezumat 

‚‚Sănătatea nu este totul, dar fără sănătate totul este nimic.... ’’ 
(Schopenhauer) 

Calitatea unui produs alimentar este testată prin analizarea acestuia 
senzorial, fizico - chimic și microbiologic.  Prin analiza senzorială a 
produselor alimentare se poate determina autenticitatea și prospețimea 
acestora. 
Analizele fizico – chimice ne pot da indicații privind compoziția chimică, 
cantitățile de ingrediente utilizate la fabricarea acestora și eventualele 
substanțe de falsificare a produselor alimentare. 
Rezultatele analizelor microbiologice ne indică securitatea și igiena 
produsului alimentar, evidențiind apariția microorganismelor patogene care 
pot îmbolnăvi consumatorul. 
Ca aplicație practică sunt redate analizelor de laborator efectuate de către 
elevii școlii noastre la produsele alimentare realizate de ei în microfabrica 
școlii.  
 
Bibliografie:  
 Maria Barariu, Eufrosina Nachiu – Calitatea şi fiabilitatea produselor. 

Tehnica măsurătorilor de specialitate în industria alimentară, Editura 
Didactică şi Pedagogică R. A., Bucureşti, 1994 

 Conf. Dr. Ing. Rodica Segal, Ing. Irina Barbu – Analiza Senzorială a 
Produselor Alimentare, Editura Tehnică, Bucureşti 

Cuvinte cheie: calitate, autenticitate, prospețime, securitate, igiena 
alimentelor. 

mailto:danielabicher@yahoo.com
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Siguranța alimentelor reflectată în produsele de panificație 
Mihaela Cheran, Mariana Gherghel, Daniela Istrate 

Colegiul Tehnic de Industria Alimentară "Terezianum", Sibiu 

*autor corespondent: mihaelacheran@yahoo.com 
 

Rezumat 

HACCP (Analiza riscurilor, Puncte critice de control) reprezintă o 

metodă de identificare, evaluare și control a tuturor riscurilor chimice, fizice 

și biologice (microbiene și parazitologice) ce pot interveni în procesul de 

fabricare, manipulare și distribuție a produselor alimentare, în scopul 

asigurării inocuității acestora. 

Pentru siguranța produselor alimentare trebuiesc respectate: normele de 

igienă, fluxul tehnologic să fie continuu astfel încât să nu se intersecteze 

produsele finite cu semifabricatele și cu materiile prime și o colaborare 

eficientă între conducerea instituției cu șefii de ateliere și cu responsabilii 

privind calitatea și igiena produselor. 

Ca exemplu de bune practici elevii din școala noastră sub supravegherea 

maiștrilor instructori respectă cu strictețe normele de igienă și de securitate 

a muncii în timpul orelor de instruire practică din toate atelierele din 

microfabrică. Astfel le este insuflată responsabilitatea realizării unor 

produse de bună calitate.  

 
Bibliografie: 

 www.rompan.ro/siguranta-alimentelor-haccp/ 
 

Cuvinte cheie: riscuri, control, inocuitate, calitate, igienă. 

http://www.rompan.ro/siguranta-alimentelor-haccp/
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Produse lactate nefalsificate 

Diana Zaharescu, Simona Butoi 
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*autor corespondent: zaharescudiana@yahoo.com 

 
Rezumat 
Autenticitatea şi calitatea produselor lactate, ca şi decelarea unei eventuale 
fraude, se realizează prin analiza senzorială şi fizico-chimică a acestora. 
Frauda cea mai frecventă constă în substituirea integrală sau într-un 
anumit procent a laptelui mai valoros (oaie, capră) cu lapte de vacă.  
Surse potenţiale de proteine nelactate de origine animală (plasma sângelui, 
albuşul de ou sub formă de praf, hidrolizatele de gelatină, ş.a) și a 
proteinelor vegetale adăugate în lapte este o posibilitate de falsificare a 
brânzeturilor.  
Produsele lactate acide (iaurt, lapte bătut, chefir ş.a.) pot fi fraudate prin 
adaos de apă, lapte praf, cazeinat, zară, lactoză, utilizarea unor aditivi 
nepermişi, iar mai nou prin folosirea culturilor de microorganisme 
neautorizate, cum sunt cele modificate genetic (OMG). 
Concluzia: Produsele lactate realizate de elevii din școala noastră sunt 
nefalsificate. Astfel telemeaua este fabricată din lapte de vacă, fără 
adaosuri, iar la produsele lactate acide se utilizează culturi starter din 
bacterii lactice în funcție de sortimentul realizat.  
 
 
 
Bibliografie: 
Iulian Novetschi - Identificarea falsificărilor, Editura Universităţii „Lucian 
Blaga” din Sibiu 
Cuvinte cheie: autenticitate, caliltate, falsificare, fraudă. 
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Valoarea nutritivă a preparatelor din carne 
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Rezumat 
Alimentaţia trebuie să fie completă, adică să procure organismului proteine, 
glucide, săruri minerale şi vitamine în anumite proporţii. Cum nici un 
aliment nu conţine toate aceste substanţe în proporţiile corespunzătoare 
nevoilor organismului este necesară o alimentaţie variată care să cuprindă 
alimentele în funcţie de valoarea lor biologică şi de substanţele pe care le 
conţin. 
Toate produsele de carne reprezintă o importantă sursă de proteine cu 
valoare biologică ridicată, care conțin toți aminoacizii esențiali într-o 
proporție optimă. De asemenea este o sursă importantă de vitamine 
liposolubile și hidrosolubile. Astfel, carnea se poate asocia cu orice alt 
aliment care conține proteine cu valoare mai redusă, acestea fiind 
corectate de aminoacizii specifici aduși de carne. 
Sunt prezentate exemple de bune pactici: realizarea de către elevii școlii 
noastre a preparatelor din carne (salam, cârnați, caltaboș, tobă etc), în 
atelierul din microfabrică.  
 

Bibliografie 

 Simu, D., Roman, G., (2001), Ghidul nutriţiei şi alimentaţiei optime, Edit. 

Dacia, Cluj-Napoca; 

 http://doctor.info.ro/carnea_valoare_nutritiva.html#ixzz4q29wlMeI 

 
Cuvinte cheie: valoare biologică, aminoacizi esențiali, vitamine, proteine, 
glucide. 
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Ambalajele eco – un plus în asigurarea integrității 
produselor alimentare 

Adriana Coza, Elisabeta Tache  
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cozaadriana@yahoo.com, tacheelisabeta@yahoo.com 
 

Rezumat 
Aderarea la Uniunea Europeană a României, impune standarde stricte privind 
protecţia mediului. Ambalajele sunt una dintre principalele cauze ale poluării 
solului. Ambalajele ecologice reprezintă soluţia unui mediu mai curat, fiind 
biodegradabile şi reciclabile Ambalajul ecologic este făcut din produse reciclate, 
produse reciclabile, materiale biodegradabile si materii prime regenerabile. 
Conform legislaţiei în vigoare, pe ambalajele ecologice  trebuie să se existe 
simboluri ECO: Bucla Moebius, Bucla Mobius %, Simbolul eco – ambalajului. 
Ambalajele ecologice poartă o etichetă ecologică care poate sa facă referire la 
unul sau mai multe criterii, maxim trei, care protejează mediul.  
Exemple de ambalaje ecologice:  
- Tetra Rex este prima cutie de carton din industrie realizată în întregime din 

materiale regenerabile, pe bază de plante . Cutia este din polietilenă de joasă 
densitate (PEJD) şi are capace din polietilenă de înaltă densitate (HDPE), 
ambele fabricate din trestie de zahăr. În plus, cartonul este realizat din fibră 
lemnoasă care provine din păduri administrate responsabil 

- Coca-Cola România a introdus un ambalaj inovator, PlantBottleTM similar cu 
PET-ul clasic realizat în proporție de până la 30% din plante, respectiv trestie 
de zahăr; este 100% reciclabil și reduce în mod considerabil emisiile de dioxid 
de carbon eliberate în atmosferă. 

- Lanţul de supermarketuri Sainsbury din Marea Britanie a introdus un model de 
ambalaje ecologice, incercând să facă până şi consumul de lapte mai 
prietenos cu mediul. Produsul conţine cu 75% mai puţin plastic şi pentru 
producerea lui este folosită mult mai puţină energie, iar pentru depozitare este 
necesar mai putin spaţiu.  

Referinţe bibliografice 
http://www.ambalaje.net/ambalaje-ecologice.php; https://www.green-report.ro/ 
http://www.stopco2.ro/2010/08/12/ambalaje-de-lapte-ecologice/ 
http://www.materiale-izolatii.ro/blog/ambalajele-ecologice.html 
Cuvinte cheie: ambalaj ecologic, etichetă ecologică, simboluri eco. 

http://www.materiale-izolatii.ro/blog/ambalajele-ecologice.html
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Rezumat 
În ultimul deceniu piața de alimente funcționale este înregistrată ca una 
dintre cele mai importante. Produsele de panificație reprezintă o parte 
importantă din dieta zilnică a consumatorilor. Pentru satisfacerea cerințelor 
consumatorilor producătorii sunt interesați de obținerea de produse 
sănătoase care să satisfacă cât mai mult din dorințele și opțiunile acestora, 
produse care să aibă și un termen de valabilitate cât mai mare. 
Lucrarea a urmărit identificarea unor doze optime de săruri de calciu (lactat 
de calciu și gluconat de calciu) pentru procesarea făinurilor tip 550 și 1250, 
făinuri produse de S.C. Dizing S.R.L. și utilizate în obținerea de către 
acesta pentru produse de panificație. Analizele indicatorilor fizico-chimici și 
tehnologici s-au efectuat utilizând aparatura modernă din dotarea agentului 
economic: Farinograf, Glutograf, Amilograf, Reofermentometru. Cele mai 
bune rezultate la indicii tehnologici în cazul ambelor tipuri de făină s-au 
obținut pentru un adaos de 150 mg lactat de calciu/100 g făină și 200 mg 
gluconat de calciu/100 g făină. 
Cuvinte cheie: produs funcțional, termen de valabilitate. 
 
Bibliografie 
1. Codină, G.G., Zaharia, D., Ropciuc, S., Dabija, A. (2017). Influence of 
magnesium gluconate salt addition on mixing, pasting and fermentation 
properties of dough. The EuroBiotech Journal, 3, 222-225. 
 
Mulțumiri: Lucrarea a fost realizată cu sprijinul CNCS/CCCDI – 
UEFISCDI, proiect PN-III-P2-2.1-BG-2016-0079. 
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Rezumat 
Lucrarea de față își propune o analiză a conceptului de integritate a 
alimentului, din perspectiva procesării grâului în vederea obținerii de făină. 
Analiza urmărește noțiuni precum siguranța, calitatea, autenticitatea, și 
valoarea nutritivă a produselor obținute la nivelul principalelor etape 
tehnologice ale procesului de măciniș. Punctul de plecare a discuției are la 
bază o evaluare a alertelor înregistrate în portalul RAFFS al Comisiei 
Europene pe grâu și produse derivate, în perioada 2001-2017, precum și o 
analiză a principalelor incidente de siguranță alimentară care au afectat 
industria nord-americană de morărit în ultimii ani. Contaminarea cu 
micotoxine (DON și Ochratoxina A) a fost cauza majorității alertelor 
înregistrate în Europa, urmată de contaminarea cu corpuri străine. În 
Statele Unite, principalele retrageri de produse au fost determinate de 
contaminări microbiologice (E. coli și Salmonella), precum și de 
contaminarea cu alergeni, respectiv corpuri străine. Concluzia noastră este 
că, deși programele preventive menite să minimizeze riscurile la adresa 
consumatorilor a produselor de morărit provenite din grâu sunt bine 
descrise și implementate, există loc de îmbunătățiri, mai ales în ceea ce 
privește selectarea și evaluarea furnizorilor, respectiv controlul anumitor 
riscuri microbiologice în mori. O mare parte din probleme pleacă de la o 
descriere insuficientă a diagramelor de flux în documentația specifică a 
sistemelor de management al alimentului, respectiv subevaluarea anumitor 
activități (ex. rework, reprocesare) care nu sunt tratate ca parte integrată, 
continuă, a proceselor tehnologice din mori. 
 
Cuvinte cheie: grâu, făină de grâu, integritatea alimentului. 
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Contaminarea grânelor cu Fusarium sp. și deoxinivalenol 
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– IBA București 

2 Administrația Națională de Meteorologie, METEO-Romania 
*autor corespondent: valeria.gagiu@bioresurse.ro 

 

Rezumat 
Condițiile agroclimatice influențează contaminarea cu fungi și micotoxine, 
cu consecințe negative asupra productivității și calității recoltelor. În anul 
2015-2016, un număr de 137 probe (136-grâu comun, 1-triticale) au fost 
analizate pentru atacul cu Fusarium sp. (SR EN 15587:2009), încărcătura 
Fusarium sp. (mediu MGA 2.5) și deoxinivalenol (metoda ELISA). Atacul cu 
Fusarium sp. a variat între 0…4,9% (medie 0,46±0,66%), cu 86,86% 
(119/137) probe pozitive și 12,41% (17/137) probe >1%. Contaminarea cu 
Fusarium sp. a variat între <10...800 ufc/g (medie 96±157 ufc/g), cu 56,9% 
(78/137) probe pozitive. Contaminarea cu DON a variat între n.d...4475,0 
µg/kg (medie 521,62±820,7 µg/kg), cu 73,7% (101/137) probe pozitive și 
11,7% (16/137) probe >1250 µg/kg. Condițiile agroclimatice din anul 2015-
2016 (mai-iunie) au favorizat atacul și dezvoltarea fungilor Fusarium sp., 
urmate de producerea micotoxinei deoxinivalenol. Contaminarea cea mai 
mare a fost în zonele cu climă temperat continentală umedă (Câmpia de 
Vest: Timiș; Transilvania: Maramureș, Sălaj, Bistrița-Năsăud; Zona 
Colinară de Sud: Argeș, Vâlcea), având efecte negative asupra 
productivității și calității recoltelor. 
Cuvinte cheie: grâne, contaminare, Fusarium sp., deoxinivalenol, 
România.  
 
Cercetările au fost realizate în cadrul PN 16 46 04 01/2016 ’Managementul micotoxinelor 
deoxinivalenol și aflatoxine totale în zonele de risc, în contextul schimbărilor climatice 
prognozate pentru România’’, finanțat de către Ministerul Cercetării și Inovării.  
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Rezumat 
Fiecare ulei sau grăsime are un profil unic al acizilor grași constituienți ai 
amestecului de triacilgliceroli, caracteristică utilizată de metoda Differential 
Scanning Calorimetry (DSC) prin care se obțin profile termice specifice cu 
aplicabilitate în depistarea rapidă a falsurilor. Stabilirea profilului termic al 
componentei lipidice, dintr-un aliment complex, implică metoda de extracție 
a fracției lipidice (AOAC 965.33/2006), determinarea profilului lipidic (1H-
RMN) și metoda DSC (AOCS / Cj 1-94-DSC Melting Properties of Fats and 
Oils). Profilele de topire ale grăsimilor brute din salamuri cu adaos de 
uleiuri vegetale și un conținut în acizi grași saturați de 28,5 – 28,9% din 
grasimea brută prezintă 5 evenimente endotermice cu Tonset -20°C, -
7,5°C, 14°C, 20°C, 35°C, față de grăsimile brute din salamuri cu adaos de 
slănină, uleiuri vegetale și nucă cu un conținut în acizi grași saturați de 
27,34 – 28% din grăsimea brută care prezintă 4 evenimente endotermice 
cu Tonset -19°C, 6°C, 13°C, 35°C. Deși conținutul în acizi grași saturați 
diferă cu 1 procent între cele două compoziții de salamuri, profilul lipidic al 
grăsimii brute influențează semnificativ profilul termic prin numărul de 
evenimente endotermice și temperaturile de debut.  
 
Cuvinte cheie: DSC, profile de topire, salamuri, grăsimi, uleiuri. 
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Rezumat 
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. 
 
Cuvinte cheie: unde RF, pâine albă, parametri de textură. 
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Rezumat 
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 (botulism – miere etc.). 
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. 
Cuvinte cheie: plante medicinale și aromatice, produsele stupului, 
beneficii, riscuri.  
Bibliografie:  
1. Mateescu C. et al., 2017 – Advanced Pharmaceutical Bulletin, 7(2), 251-259 
2. European Medicine Agency 2014 – EMA/HMPC/893108/2011  
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