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Viziunea IBA București este de a răspunde provocărilor 

societății prin elaborarea, punerea în aplicare și 

diseminarea cunoștințelor pe care le deține, prin 

cercetare, educație și servicii în domeniul alimentar, cu 

scopul de a crește calitatea vieții și bunăstării oamenilor 

prin hrană sănătoasă.

Cine este IBA București?

Misiunea IBA București este de a participa în mod activ la dezvoltarea cercetării la nivel național și 

internațional, prin construirea de parteneriate alături de companiile din sectorul alimentar precum și de 

alte organzații de cercetare, instituții științifice, pentru a crea alimente de înaltă calitate, sănătoase și 

sigure, dar și pentru a promova o alimentație și un stil de viață sănătos.

Obiective instituționale/direcții strategice de cercetare
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EXPERTAL
obiective/activități

Laboratoare Stații pilot

Alte departamente de

cercetare/servicii

Activități

1. Furnizarea (acordarea) accesului 

întreprinderilor din domeniul industriei alimentare 

la facilitățile de cercetare ale IBA București și 

furnizarea de expertiză în domeniu.

2. Dezvoltarea de soluții inovative pentru 

obținerea de produse şi tehnologii  alimentare noi, 

sigure și sustenabile, identificate de către 

colaboratorii IBA ca fiind cerute de piață.

Obiectiv general

Buget

Valoare
totală

Valoare
totală eligibilă

Valoare
totală eligibilă
nerambursabilă

Valoare eligibilă
nerambursabilă din
FEDR/FC/FSE/ILMT

Valoare eligibilă
nerambursabilă din

bugetul național

Valoarea
cofinanțării
eligibile a

Beneficiarului

Valoarea
neeligibilă

inclusiv TVA
neeligibilă

(lei) (lei) (lei) (lei) (%) (%)(lei) (lei) (%) (lei)

1=2+10 2=3+8 3=4+6 4 5 76 8 9 10

13.898.923 13.858.923 12.214.763 10.226.199,58 83,72 16,281.988.563,42 1.644.160 11,86 40.000

•  Promovarea ofertei IBA prin evenimente 

tematice și întâlniri individuale;

•  Încurajarea companiilor de a solicita asistență 

tehnică/consiliere pentru business-ul lor;

•  Rezolvarea unor probleme punctuale ale 

industriei prin contracte subsidiare;

•  Formularea de contacte de colaborare de 

cercetare la solicitarea industriei;

•  Implementarea proiectelor aprobate și 

menținerea unui mediu prielnic colaborării între 

IBA și întreprinderi.

Obiective specifice proiectului

Echipa de management

Proiectul EXPERTAL are ca obiectiv valorificarea 

expertizei obținută prin cercetare a IBA București 

în domeniul calității alimentelor - senzoriale, 

igienice, tehnologice, nutriționale și etice - prin  

transferul de cunoștințe către mediul economic 

privat în vederea obținerii de produse alimentare 

sigure și optimizate  nutrițional. 

Obiective strategice

Dr. ing. Nastasia Belc, nastasia.belc@bioresurse.ro

Dr. ing. Șerbancea Floarea, floarea.serbancea@bioresurse.ro

Ing. Bogdan Drăgancea, bogdan.dragancea@bioresurse.ro

Dr. ecolog Claudia Moșoiu, claudia.mosoiu@bioresurse.ro

Jurist Florentin Georgescu, florentin.georgescu@bioresurse.ro
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Activitați pentru şi, în colaborare, cu întreprinderile

1.  Accesul întreprinderilor la infrastructură, laboratoare, echipamente de cercetare, instalații și
    echipamente ale IBA București;  

2. Protocoale de accesare bănci de date și biblioteci tehnico-științifice;

3.  Activități de transfer de abilități/competențe CD și de sprijinire a inovării prin:  

     Activități de cercetare industrială contractuale; 

     Activități de dezvoltare experimentală contractuale; 

     Detașare de personal cu înaltă calificare;    

     Cercetări de piață realizate pentru întreprinderi; 

     Servicii de etichetare de calitate, testarea și certificarea calității.      

4.  Activități de cercetare-dezvoltare în colaborare efectivă cu întreprinderile:

     Cercetare industrială realizată în colaborare efectivă;

     Dezvoltare experimentală realizată în colaborare efectivă.

 Cercetări privind influența aditivilor (enzime, gluten, amidon) asupra calității făinurilor; 

 Cercetări privind diversificarea materiilor prime pentru industria de panificație;

 Cercetări privind comportarea reologică a aluatului folosind sistemul complex Mixolab ;

 Cercetări privind determinarea proprietăților reologice ale aluatului utilizând Farinograful, 

Extensograful și Alveograful; 

 Determinarea vâscozității făinii cu ajutorul Amilografului;

 Cercetări privind tranzițiile termice în produse alimentare prin calorimetrie cu scanare diferențială 

(parametrii studiați: temperatura de gelatinizare a amidonului, entalpie, studii de retrogradare); 

 Cercetări privind analiza amidonului deteriorat prin SDmatic (metodă amperometrică).

Laboratorul Biochimie Coloidală

 Crearea de produse alimentare cu potențial funcțional, care pot  fi consumate zilnic, pe scară largă, 

așa cum este cazul produselor de panificație prin adăugarea unor ingrediente funcționale; 

 Îmbogățirea conținutului alimentelor în fibre alimentare, minerale, grăsimi nesaturate etc.;

 Diminuarea conținutului în zahăr, grăsimi saturate, sare etc.; 

 Înlocuirea unor componente din alimente cu alte componente naturale benefice sănățatii umane (de 

exemplu, zahărul înlocuit de îndulcitori cu indice glicemic mic);

 Dezvoltarea de produse de panificație cu potențial funcțional prin valorificarea unor subproduse și 

deșeuri;

  Valorificarea deșeurilor și subproduselor rezultate în industria berii prin obținerea de suplimente 

îmbogățite în compuși bioactivi;

 Efectul unor aditivi asupra proprietăților de gelifiere și proprietăților termice ale amidonului 

(retrogradarea amidonului); 

 Comportamentul reologic al aluatului utilizând echipamentele: sistem Mixolab, farinograf, alveograf, 

amilograf și extensograf;

 Stabilirea termenului de valabilitate al pâinii;

 Influența procesului de măcinare al grâului asupra amidonului deteriorat. 
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Expertiză în vederea transferului către terți 

Laboratorul de nutriție umană
 Analiza patulinei din sucul de mere (convențional și ecologic), prin HPLC–DAD 

 Realizarea de produse alimentare destinate diabeticilor (compoturi, gemuri, nectaruri, biscuiți, 

cornuri cu gem), utilizând ca îndulcitor fructoza și acesulfamul de potasiu

 Produse aglutenice cu batat (Ipomoea batatas):   biscuiți,  fursecuri   

 Produse alimentare fortifiate cu fructe deshidratate de Aronia melanocarpa: gem de Aronia și mere 

(având ca îndulcitor zahărul / sucul concetrat de mere) , gem de Aronia, mere și morcovi (având ca 

îndulcitor zahărul / sucul concetrat de mere)

 Produse de panificație fortifiate cu fructe deshidratate de Aronia melanocarpa: pâine cu Aronia și 

semințe, minibaghetă cu Aronia și semințe, biscuiți cu Aronia și scorțișoară,     ·  biscuiți cu Aronia și 

ghimbir, brioșă cu Aronia, fursecuri cu Aronia și morcovi



Laboratorul de cromatografie

Având în vedere riscul potențial pe care-l reprezintă AA pentru sănătatea oamenilor, o prioritate pe plan 

internațional este aceea de a dezvolta metode de analiză fiabile, care să cuantifice concentrațiile mici de AA din 

alimente, la nivelul de zeci de ppb și de a găsi modalitățile de reducere ale acestui contaminant.

Astfel, pentru garantarea siguranței alimentare și pentru protecția consumatorilor, cercetările efectuate în cadrul 

proiectului “Influența gradului de extracție al făinii de grâu asupra nivelului de acrilamidă din pâine“, dezvoltat în 

cadrul IBA București, în perioada 2012 – 2015, a fost focalizat în: 

Expertiză în vederea transferului de cunoștințe către terți 

 Produse concentrate din fructe cu conținut redus de glucide, utilizând ca îndulcitor Stevia 

rebaudiana 

 Nectaruri din fructe/morcovi cu conținut redus de glucide, utilizând ca îndulcitor Stevia 

rebaudiana 

 Compoturi din fructe cu conținut redus de glucide, utilizând ca îndulcitor Stevia rebaudiana 

 Produse de patiserie cu conținut redus de glucide, utilizând ca îndulcitor Stevia rebaudiana 

 Sosuri condimentare tip ketchup cu conținut redus de glucide, utilizând ca îndulcitor Stevia 

rebaudiana 

 Analiza acrilamidei (AA) din pâine, biscuiți și alte produse similare; 

 Realizarea unor investigații privind nivelul de formare al AA din produsele de panificație; 

 Analiza compoziției în acizi grași din uleiuri/grăsimi alimentare (metodă în curs de dezvoltare) 
 Dezvoltarea unei metodologii sensibile și precise de determinare a AA din pâine, biscuiți și alte 

produse similare, prin GC/MS/MS 

                  Realizarea unor investigații privind nivelul de formare al AA din pâine și biscuiți

Introducerea în practica de laborator a unei metode performante, de determinare a AA din produsele de 

panificație, contribuie la evaluarea prezenței acesteia în alimentele de pe piața din România și atrage atenția 

asupra riscului de consum al produselor care conțin AA. 

 Metodă autorizată ANSVSA (nr. 58/14.12.2015); 

 Metodă acreditată RENAR  (nr. LI 1049/16.06.2016); 

 Domeniul concentrațiilor de lucru: 2,41 μg/kg ÷ 2.191,41 μg/kg; 

 Pâine și produse similare: LOD = 2,41 μg/kg; LOQ = 7,23 μg/kg; 

                  Biscuiți și alte produse similare: LOD = 4,63 μg/kg; LOQ = 13,89 μg/kg.

În Recomandarea Comisiei din 2 iunie 2010 privind monitorizarea nivelului de AA (acrilamida) din alimente 

(2010/307/2010) – Anexa B, pct. 5 se precizează că "pentru asigurarea comparativității rezultatelor de analiză, 

trebuie să se aleagă metode prin care se poate obține o LOQ de: 

 30 µg/kg pentru pâine și alimente pentru sugari și copii de vârstă mică;       

                  50 µg/kg pentru produse pe bază de cartofi, alte produse cerealiere, cafea și alte produse

AA 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 și glucide. Această reacție, cunoscută sub denumirea de reacție Maillard, 

conferă produselor alimentare, pe de o parte, culoare și aromă corespunzătoare, iar, pe de altă parte, conduce la 

formarea unor compuși nedoriți, cum ar  fi AA. 

Încă din 1994, Agenția Internațională pentru Cercetarea Cancerului a clasificat AA ca „un potențial carcinogen la 

oameni” (grupa 2A), iar în 2001, Comitetul Științific pentru Toxicitate, Ecotoxicitate și Mediu a demonstrat 

riscurile asupra sănătății și proprietățile toxice ale AA (neurotoxicitate, genotoxicitate, carcinogenitate, 

toxicitate reproductivă etc.). În 2002, cercetătorii științifici din Suedia au confirmat că oamenii consumă AA prin 

intermediul dietei lor, prin consumul unor alimente comune, cum ar fi: pâinea, biscuiții, chips-urile, cafeaua etc.    

Pentru protecția consumatorilor și obligativitatea reducerii nivelului de AA în produsele alimentare, Comisia 

Europeană a adoptat mai multe recomandări cu privire la monitorizarea nivelului de AA în produsele alimentare: 

2007/331/CE, 2010/307/CE,  2013/647/CE. În conformitate cu aceste recomandări, se propune ca, dacă nivelul 

de AA dintr-un produs alimentar depășește valoarea orientativă, este necesar să se efectueze anchete de 

identificare a fazelor de producție și de prelucrare relevante, care conduc la formarea AA.
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Contract 52-134/2008, ACTI-BIO-PACK: Dezvoltarea și modernizarea foliilor alimentare pe bază de 

biopolimeri și agenți antimicrobieni naturali pentru creșterea securității alimentare;

Contract 52-169/2008, SAFEPACK: Ambalaje speciale din fibre celulozice – o alternativă viabilă pentru 

protecția și securitatea alimentelor;

Contract 92-075/2008, CONSUMECO: Cercetări complexe privind elaborarea unui model comportamental 

al consumatorului de produse agroalimentare ecologice în vederea stabilirii de noi metode și 

instrumente de marketing utile producatorilor români pentru creșterea competitivității;

Contract 299E/2010,  ETANFAREFUN: Produse de panificație cu ingrediente funcționale pentru nișa de 

piață “Alimente Sănătoase”;

Contract nr. 151 CI/2012. Premix pentru fabricarea unui chec cu proprietăți nutriționale specifice                 

Contract nr. 162 CI/2012. Obținerea unui ameliorator de panificație pentru îmbunătățirea calității 

făinurilor.

Contract 335E/2014, OLIGOLAC: Bioconversia lactozei din zer în produse cu valoare adăugată mare pe 

substrat reutilizabil ieftin.
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Pentru reducerea nivelului de AA, au fost propuse de Codex CAC /RCP 67-2009 și de către CIIA  (Confederația 

Industriei Alimentare și a Băuturilor) măsuri de reducere care pot  fi utilizate selectiv de către producătorii de 

alimente, în funcție de necesitățile specifice ale fiecăruia, în vederea diminuării nivelului de AA din produsele lor.

Recomandările indicate în aceste documente nu sunt relevante în toate circumstanțele, fabricanții vor trebui să 

examineze propriile lor metode de producție, rețetele și calitatea materiilor prime. Din acest motiv, nu există o 

metodă simplă pentru a reduce formarea AA în alimente și care poate  fi aplicată în mod egal la toți producătorii 

de produse de panificație. 

Agenții economici vor trebui să examineze propriile lor metode de producție, rețetele și calitatea materiilor 

prime, în vederea reducerii nivelului de AA din produselor lor. 

Realizarea unor investigații privind nivelul de formare al AA din produsele de panificație prezintă importanță 

pentru:   

 consumatori, în a selecta, în consumul de zi cu zi, produse care au un nivel de AA cât mai redus;     

 agenții economici din domeniu, în a cunoaște factorii care conduc la formarea unui nivel de 

concentrație mai mare de AA în produse de panificație și în a stabili modalitățile optime de 

reducere ale acestui contaminant.

Proiecte de transfer tehnologic
de succes ale INCD-IBA Bucureşti

Prin structura sa organizatorică, INCD-IBA București desfășoară preponderent o cercetare aplicativă, 

orientată pentru aplicații pre-comerciale sau comerciale. Parteneriatele cu industria (de obicei cea 

alimentară, dar și industrii conexe sau agricultură) au reprezentat suportul pentru majoritatea proiectelor 

derulate de institut.

Principalele programe care au oferit oportunități de cooperare cu industria, care au acoperit perioada 2008 – 

2016 și în cadrul cărora s-au derulat proiecte, au fost Planurile Naționale de Cercetare-Dezvoltare și Inovare 

II și III. Dăm mai jos exemplu de 10 proiecte relevante pentru cooperarea cu partenerii, companii private:

1

2

3

4

Contract nr. 111/2012, SAFEOATDIET: Siguranța și tolerabilitatea produselor din ovăz, îmbogățite în 

calciu și fier, în alimentația fără gluten

Contract nr. 1/2005, COELIACDIET: Boala celiacă – Cercetare asupra incidenței și diagnosticului; asigurare 

de alimente făinoase fortifiate- medicament pentru tratamentul dietetic ”LONG LIFE”.

Contract 52-110/2008, PROREDNAMEAT: Cercetări complexe privind stabilirea unor procedee de 

optimizare funcțională și reducere a conținutului de sodiu în preparatele de carne;

Contract 52-117/2008, TRASAREG: Cercetări complexe privind stabilirea de markeri biochimici specifici 

pentru produse lactate regionale în vederea îmbunătățirii trasabilității acestora pe lanțul alimentar 

total;

Portofoliu de expertiză transferabilă în domeniul agroalimentar 
al INCD-IBA Bucureşti

Utilizarea îndulcitorului Stevia rebaudiana  pentru realizarea de nectaruri, compoturi din fructe/legume, 

produse concentrate din fructe, produse de patiserie și  sosuri condimentate tip ketchup

Obținerea de produse alimentare îmbogățite în fibre alimentare, săruri minerale (Ca, Mg, K, Cu etc) și 

grăsimi nesaturate (Omega 3)

Servicii de cercetare-dezvoltare-inovare de tehnologii/produse alimentare
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Dezvoltarea de produse de panificație cu potențial funcțional prin valorificarea unor subproduse și 

deșeuri din industria alimentară

Reformularea produselor alimentare prin diminuarea conținutului în zahăr, grăsimi saturate și sare

Valorificarea deșeurilor și subproduselor rezultate în industria berii prin obținerea de suplimente 

îmbogățite în compuși bioactivi

Studii și cercetări privind proprietățile tehnologice ale materiilor prime

Efectul unor aditivi asupra proprietăților de gelifiere și proprietăților termice ale amidonului

Stabilirea comportamentului reologic al aluatului utilizând echipamentele reologice: sistem Mixolab, 

Farinograf, Alveograf, Amilograf și Extensograf

Cercetări privind influența procesului de măcinare asupra cantității de amidon deteriorat

Evaluarea parametrilor de calitate la diferite cereale (grâu, grâu dur, orz, ovăz, secară, sorg, etc)

Obținerea de produse alimentare cu potențial funcțional, care pot fi consumate zilnic, pe scară largă, 

așa cum este cazul produselor de panificație, prin adăugarea unor ingrediente funcționale

Înlocuirea unor componente din alimente cu alte componente naturale benefice sănătății umane (ex. 

utilizarea inulinei)

Alte studii şi cercetări

Cercetări privind retrogradarea amidonului ca efect/cauză al fenomenului de învechire al pâinii

Studiu de caz privind potențiali bioindicatori care pot fi utilizați pentru siguranța produselor alimentare

Studii experimentale privind influența unor factori (materie primă, rețetă de fabricație, proces 

tehnologic etc.) asupra formării acrilamidei din pâine, biscuiți și alte produse similare și modalități de 

reducere a acestui contaminant

Studiul efectelor unor biopreparate de sinteză sau semisinteză și a unor extracte vegetale asupra 

organismului uman

Evaluarea proprietăților de barieră ale filmelor flexibile destinate ambalării produselor alimentare

Ambalarea antimicrobiană a produselor alimentare

Testarea proprietăților fizico-mecanice ale materialelor de ambalare

Stabilirea termenului de valabilitate pentru produsele alimentare ambalate

Analize de laborator

Teste fizico-chimice pentru alimente

Determinarea valorii nutriționale

Detecția și cuantificarea profilului de aminoacizi din produsele alimentare

Determinarea conținutului de minerale din produsele alimentare

Amprentarea și detectarea compușilor majori bioactivi ai uleiurilor volatile din plante precum și 

determinarea profilului lipidic al acestora prin utilizarea spectroscopiei RMN

Determinarea conținutului în patulină al sucului de mere (convențional și ecologic)

Determinarea conținutului în acrilamidă din pâine, biscuiți și alte produse similare, prin GC/MS/MS

Detecția metalelor grele din alimente

Identificarea microbiotei din produse agricole și alimentare

Identificarea alergenilor alimentari

Determinarea bacteriilor coliforme și Escherichia coli beta-glucuronidază pozitive

Controlul microbiologic al aerului din spațiile de lucru și depozitare

Controlul microbiologic al conservelor alimentare în recipiente închise ermetic

Controlul bacteriologic al suprafețelor de lucru, utilaje, echipament de protecție

Analiza microbiologică a testelor de sanitație prelevate de pe mâini

Analiza microbiologică a ambalajelor pentru produse alimentare

Evaluarea unor migranți specifici din ambalajele alimentare (formaldehidă, bisfenol A) prin metode 

spectrofotometrice

Cerințe de testare a conformității ambalajelor și materialelor care intră în contact cu alimentele

Testarea conformității ambalajelor cu Legea 249/2015

Evaluarea senzorială a ambalajelor alimentare

Analize senzoriale și studii privind comportamentul consumatorilor

Evaluarea senzorială a produselor alimentare (produse de panificație, sucuri, gemuri etc.)

Studii privind preferința consumatorilor pentru anumite produse
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Alte servicii

Implementarea sistemului HACCP în unități din industria conservelor

Implementarea sistemului HACCP în unități din industria panificației

Asistență și consultanță în domeniul de expertiză – alimentar și al suplimentelor alimentare

Etichetare

Acces la infrastructura INCD-IBA Bucureşti 
(informații pe platforma ERRIS)

 Stație pilot Panificatie:  https://erris.gov.ro/Pilot-Experiments-Plant-Flours; 

 Stație pilot Carne: https://erris.gov.ro/Meat-Processing-Pilot-Plant;  

 Stație pilot Legume-Fructe: https://erris.gov.ro/Pilot-Experiments-Plant-Fruits;  

 Laborator Ambalaje: https://erris.gov.ro/Food-Packaging-Laboratory;  

 Laborator Chimia Alimentului: https://erris.gov.ro/Food-Chemistry-Laboratory; 

 Laborator Biochimie Coloidală: https://erris.gov.ro/Colloidal-Biochemistry-Laboratory;  

 Laborator Nutriție Umană: https://erris.gov.ro/Human-Nutrition-Laboratory;   

 Laborator Cromatografie: https://erris.gov.ro/Chromatography-Laboratory-1;  

 Laborator Microbiologie-ELISA: https://erris.gov.ro/Microbiology-ELISA-Laboratory;  

 Laborator Senzoriale: https://erris.gov.ro/Sensory-Evaluation-Laboratory-1;   

 Laborator Biologie Moleculară: https://erris.gov.ro/Molecular-Biology-Laboratory;    

 Laborator RMN:  https://erris.gov.ro/NMR-Laboratory.

Analiza texturii produselor alimentare (utilizând aparatul Texture Analyser)

Amprentarea compoziției volatile a produselor alimentare (utilizând aparatul Prometheus)

Autenticitate materii prime/produse finite

Determinarea autenticității speciei Triticum aestivum

Determinarea speciei de carne din produsele alimentare


