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1.Introducere
Institutul Național de Cercetare-Dezvoltare pentru Bioresurse Alimentare - IBA București este o organizație de cercetare publică cu ﬁnanțare extrabugetară, în

2.Tipuri de servicii oferite industriei

coordonarea Autorității Naționale pentru Cercetare Științiﬁcă și Inovare din cadrul Ministerului Educației și Cercetării Științiﬁce, cu activitate de cercetare în domeniul
alimentar și nutriție, dezvoltare de produse și tehnologii, dar și servicii în domeniu, inclusiv producție la scară mică de alimente personalizate. IBA București operează,
de asemenea, sub coordonarea științiﬁcă a Academiei de Științe Agricole și Silvice.

Fiind o organizație cu autoﬁnanțare, IBA București se orientează către industrie,

IBA București produce alimente pentru consumatori cu nevoi speciale

accesând ﬁnanțări publice sau private, competitive, pentru implementarea

(consumatori bolnavi de celiachie sau fenilcetonurie) în stațiile sale pilot și

proiectelor cu scopul de a obține produse sau tehnologii, de a dezvolta metode

colaborează cu clinici specializate în diferite boli metabolice pentru obținerea

analitice de laborator, de a elabora studii sau strategii. IBA București a câștigat,

de alimente, ﬁind premiată pentru diferite produse alimentare inovative

de asemenea, o solidă experiență în transfer de tehnologie și cunoștințe care

(produse alimentare fără gluten sau cu index glicemic mic), atât la nivel

trebuie exploatată cât mai mult.

naționalcât și internațional.
IBA București furnizează teste acreditate (sub standardul ISO EN 17025)
industriei alimentare, producătorilor din agricultură și autorităților, asistență
tehnică, pregătire profesională și evaluarea competențelor pentru operatori din
industrie, scheme de intercomparări pentru laboratoare, teste la scară pilot în
stațiile pilot și asigură în concordanță cu politicile Ministerului Agriculturii și
Dezvoltării Rurale supravegherea și certiﬁcarea suplimentelor alimentare pentru
a ﬁ comercializate pe piața românească.
De asemenea, IBA București este laborator de referință pentru determinarea
calității anuale a grâului, pentru calitatea orezului și cerealelor sau detectarea
semințelor modiﬁcate genetic.

2.1 Acces la informare
În cadrul proiectului Expertal s-au prevăzut organizarea de întalniri individuale

Facilitățile platformelor includ: articole științiﬁce on-line în text integral,

cu întreprinderile și de evenimente tematice pe subiecte de interes din

identice cu cele din varianta tipărită, motor de căutare după cuvinte cheie,

domeniul agroalimentar, precum:

autori, titlul revistei, articolului etc.

- consiliere pentru utilizarea standardelor și a reglementărilor în vigoare;

Accesul la informație se face prin Internet (interfață web), pe baza de IP-uri

- testarea și etichetarea alimentelor conform legislației în vigoare;

care sunt autentiﬁcate în clasele de IP-uri oferite de Autoritatea contractantă,

- asistență tehnologică pentru dezvoltarea de noi tehnologii protective, atât în

24 de ore din 24. Numărul maxim de conexiuni simultane pe care îl permite

ceea ce privește minimizarea contaminanților de proces și păstrarea cât mai

deținătorul bazei de date este nelimitat. Accesul este gratuit și nelimitat pentru

mult posibil a nutrienților existenți inițial în materia primă;

utilizatori în cadrul IP-urilor aparținând instituțiilor abonate. Există facilitatea

- managementul inovării în industria alimentară;

de tipărire, salvare a informațiilor, a rezultatelor căutărilor, pe format ﬁzic și

- diagnosticarea și implementarea soluțiilor tehnice inovative (consiliere

format electronic (memory stick, CD/DVD), trimitere pe email fără restricții

pentru validarea soluției);

între membrii Asociației ANELIS Plus.

- consiliere pentru obținerea drepturilor de proprietate industrială;

Având în vedere acest acces la informare, colaboratorii privați ai IBA București

- consiliere pentru acces la diverse surse de ﬁnanțare.

pot solicita documentații în timp real și de ultimă oră pe subiecte bine deﬁnite

Prin apartenența la Asociația Universităților, Institutelor de

și de interes.

Cercetare–Dezvoltare și Bibliotecilor Centrale Universitare din România

IBA București, prin experții săi, va acorda asistență directă întreprinderilor, la

(ANELIS Plus) și prin proiectul derulat de către aceasta, institutul are acces

solicitarea acestora, în vederea identiﬁcării expertizei disponibile și necesară

din anul 2015 la cinci (5) platforme electronice de literatură științiﬁcă.

pentru soluționarea unor probleme tehnologice, de abordare, managementul

Aceste platforme sunt: ScienceDirect, SpringerLink, Wiley Journals, Taylor &

calității etc. ale întreprinderilor.

Francis Group și American Chemical Society Journals.

IBA București va avea în vedere identiﬁcarea posibilităților concrete de sprijin în
implementarea soluțiilor identiﬁcate.
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IBA București, oferă, de asemenea, acces la bănci de date pe care le deține:

Stațiile pilot au și certiﬁcare ECOCERT pentru obținerea produselor alimentare

- informații despre plante aromatice și medicinale utilizate în suplimente

ecologice. Totodată, IBA București deține acreditarea ISO17025 pentru evaluarea

alimentare;

calității și siguranța produselor alimentare, funcționează ca un laborator național

- informații despre calitatea grâului din recolta anuală pe o perioadă de 20 de ani:

de referință în mai multe domenii de calitate și siguranță alimentară (de exemplu,

1994-2014;

detectare OMG-uri, evaluare anuală a recoltei de grâu, calitatea cerealelor, etc), și

- informații privind valori nutriționale ale unor alimente existente pe piață.

ca un organism de notiﬁcare pentru terți (de exemplu, suplimentele alimentare).

IBA București are experiență în a colabora în parteneriat cu industria. Astfel, în

Departamentul Cercetări Interdisciplinare, împreună cu experți din laboratoarele

ultimii 3 ani a avut în derulare 10 proiecte în care a fost implicată și industria ca

- S.C. HOFIGAL EXPORT-IMPORT S.A.;

Chimia Alimentului, Biochimie Coloidală, Nutriție Umană și Ambalarea alimentului și

partener.

- SC Panimon SA Onești;

cu SNPAMPS au competență în etichetarea alimentelor.

Dintre acești colaboratori se pot menționa următorii (selecție):

- SC Pharmacorp Innovation S.R.L.;

Experți din laboratoarele Cromatograﬁe și Nutriție Umană au competență în

Asociații profesionale

- S.C. “REAL TDC” SRL;

2.2 Acces la infrastructură
IBA București are 9 laboratoare și 3 stații pilot dotate cu aparatură de laborator și
echipamente tehnologice speciﬁce industriei alimentare la cel mai înalt nivel

implemetare sistem HACCP, pe baza ISO 22000.

tehnic. De asemenea, IBA București are personal specializat în diferite sub-domenii

2.4 Servicii de cercetare

Cromatograﬁe, Analiză senzorială, Ambalarea alimentelor, RMN, Biologie
moleculară, Microbiologie-Elisa.

IBA București a avut, de-a lungul timpului, comenzi de studii și cercetări în vederea

Stațiile pilot ale IBA București sunt: stație experimentări pilot procesare cereale

demonstrării eﬁcacității unor tehnologii (ex. de congelare, conservare în borcane,

și făinuri, procesare carne și procesare legume și fructe.

extracție suc de fructe), optimizării unui mod de păstrare/depozitare (ex.

Accesul la infrastructură se referă la accesul la aparatură de laborator, echipamente

depozitare mere), optimizării unor tehnologii de uscare (fructe, ciuperci) sau

tehnologice speciﬁce industriei alimentare, la instalații de procesare cereale,

investigării preferinței consumatorilor pentru un anume produs și investigarea

legume-fructe și carne sau la întregul ﬂux tehnologic al stațiilor pilot de procesare

atributelor senzoriale în vederea dezvoltării unor produse noi etc.

cereale, legume-fructe și carne.

Aceste studii/cercetări au fost realizate de către echipe multidisciplinare, ﬁind

2.3 Servicii de testare, etichetare și certiﬁcare

- Patronatul Român din Industria de Morărit, Paniﬁcaţie şi Produse Făinoase –
ROMPAN;

ale cercetării în domeniul alimentar.
Cele 9 laboratoare sunt: Chimia alimentului, Biochimie coloidală, Nutriție,

2.5 Cercetare știintiﬁcă în parteneriat

implicate mai multe laboratoare. Pe baza lor, companiile care au comandat aceste

- S.C. Recunoştinţa Prodcom Impex S.R.L.;
- SC ROMVAC COMPANY SA;

- Federația Patronală Română din Industria Alimentară - ROMALIMENTA

- S.C. Sonimpex Serv Com SRL;

- Asociaţia Platforma Tehnologică Naţională “Food for Life”;

- SC VEL PITAR SA;

- InfoCons - Asociație pentru Protecția Consumatorilor;

- S.C. Zeelandia S.R.L.;

- Asociația Consumatorilor de Produse Alimentare „Optimum Cibum”;

- SIVECO Romania SA;

- Asociaţia “Corpul Experţilor pentru Siguranţa Alimentară” – CESA;

- SC Avicola București SA.

- Asociaţia “Forumul Naţional de Oncologie Comparată” – FNOC;

Tipurile de programe prin care a fost posibilă această colaborare au fost în

- Asociația Specialiștilor din Industria Alimentară, ASIAR;

Planul Național de Cercetare Dezvoltare II: Program Parteneriate; Program

- Centrul de Biochimie Aplicată și Biotehnologie BIOTEHNOL;

Inovare – Cecuri de inovare și Eureka.

- ASOCIAȚIA OPERATORILOR DIN AGRICULTURA ECOLOGICĂ „BIO ROMÂNIA”;
Companii private
- ANGST;

studii/cercetări au putut justiﬁca un mod de etichetare/promovare sau de

- Centrul de Competență în Electrostatică și Electrotehnologii S.R.L.;

IBA București are autorizarea ANSVSA pentru a realiza un număr de peste 100 de

optimizare a unei tehnologii ca și de regândirea unei matrici alimentare cu

- Centrul IT pentru Știință și Tehnologie S.R.L.;

analize de laborator și pentru funcționarea stațiilor pilot pentru microproducție.

îmbunătățirea atributelor senzoriale.

- SC Macromex SRL;
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- SC Farinsan SA;

3.Prezentarea ofertei IBA București
3.1. Laboratorul Chimia Alimentului
și Laboratorul Biochimie Coloidală
Echipament

3.1.1 Resursă umană:

20. Alveograf NG Chopin cu manometru

- 6 chimiști și ingineri chimiști dintre care 1 CSII, 2 CSIII și 3 ingineri chimiști;

Proprietăți reologice ale aluaturilor - alveograma

Alveolink Chopin

- 2 tehnicieni.

3.1.2 Infrastructura

-

21. Amilograf

Activitatea amilazică

22. Extensograf și anexe

Proprietăți reologice ale aluaturilor - Extensograma

23. Aparat pentru determinarea indicelui de

Echipamente de laborator din Laboratoarele Chimia Alimentului și Biochimie Coloidală - selecție
Analiza laborator

Echipament

Analiza laborator

1. Sistem dezagregare KjeldahlTerm

Proteine totale*

12. Analizor organic elementar pentru analiza

2. Moară Perten 120 Sr960151

Test Zeleny

cantității de azot/proteină bazat pe metoda Dumas

3. Aparat volum

Volum pâine*

13. Analizor automat de produse lactate

Analize produse lactate

4. FiberTec System

Total ﬁbre*

14. Analizor automat de carne

Analize produse din carne

5. Cuptor calcinare L9/11/B170

Cenușă*

15. Agitator magnetic y397

Pregătirea probelor

6. Analizor de lapte

Analize produse

16. Cântar hectolitric

Masa hectolitrică a grâului*

lactate
7. Polarimetru automat model AP 100

17. Photochem

Concentrația de
zahăr

18. Infratec 1229 Grain Analyzer

Proteine din cereale

24. Farinograf și anexe

Proprietăți reologice ale aluaturilor – Farinogramă*

25. Calorimetru cu scanare diferențială

Proprietățile termice ale unor compuși organici

26. Aparat pentru determinarea amperometrică

Amidon deteriorat

-

-

Determinarea capacității antioxidante totale;

-

Cercetări privind inﬂuenţa aditivilor (enzime,
gluten, amidon) asupra calităţii făinurilor;

-

pentru industria de paniﬁcaţie;
-

Capacitate antioxidantă

29. Reometru

Ostwald

totală

30. Falling Number 1900

Indice de cădere la cereale și făinuri*

Analize complexe la cereale,

31. pH-metru de laborator

pH

Umiditate

-

Cercetări privind determinarea proprietăților
reologice ale aluatului utilizând Farinograful,
Extensograful, sistem Mixolab și Alveograful;
Cercetări privind tranziţiile termice în produse

oleaginoase și făinurile

9. Aparat de determinat conținutul de celuloză

Celuloză

10. Sistem de mineralizare și unitate de analiză

Proteine totale*

19. Glutomatic Gluten Index System: Glutomatic

11. Sistem pentru extracția cu solvent

Grăsimi totale*

2200; Gluten Index Centrifuge 2015; Glutork 2020
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Cercetări privind comportarea reologică a aluatului
folosind sistemul complex Mixolab;

Brookﬁeld

8. Termobalanță Kern

Cercetări privind diversiﬁcarea materiilor prime

Proprietăți reologice

al aluatului și făinurilor
28. Vâscozimetru

Determinarea gradului de degradare a grăsimilor
prin tratament termic;

a amidonului deteriorat
27. Sistem complet pentru controlul reologic

Determinarea valorii energetice, a valorii
nutriționale, servicii de etichetare;

Test Zeleny

sedimentare test Zeleny (agitator + moară)
Echipament

3.1.3 Alte servicii – de cercetare,
de testare și etichetare

Analiza laborator

corespunzătoare
Gluten umed și uscat*

*analize acreditate RENAR
Laborator Chimia Alimentului: https://erris.gov.ro/Food-Chemistry-Laboratory
Laborator Biochimie Coloidală: https://erris.gov.ro/Colloidal-biochemistry-Laboratory

alimentare prin calorimetrie cu scanare diferenţială
(parametrii studiați: temperatura de gelatinizare a
amidonului, entalpie, studii de retrogradare);
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-

amperometrică);
-

-

Dezvoltarea de produse de paniﬁcație cu potențial funcțional prin

-

Valoriﬁcarea deșeurilor și subproduselor rezultate în industria berii prin

Cercetări privind analiza amidonului deteriorat prin SDmatic (metodă

valoriﬁcarea unor subproduse și deșeuri;

Crearea de produse alimentare cu potențial funcțional, care pot ﬁ
consumate zilnic, pe scară largă, așa cum este cazul produselor de

Efectul unor aditivi asupra proprietăților de geliﬁere și proprietăților

14. Microscop cu epiﬂuorescență, TRINO TROPIC

termice ale amidonului (retrogradarea amidonului);

15. Aparat microfotograﬁere Minolta X370S, cu accesorii

37. Incubator cu atmosferă modiﬁcată CO2/O2 MCO-18M SANYO

Îmbogăţirea conţinutului alimentelor în ﬁbre alimentare, minerale,

-

Stabilirea termenului de valabilitate al pâinii;

16.Termostat TC 100, fără răcire, 300C

38. Lampă bactericidă LBA 30W, montată pe stativ

grăsimi nesaturate etc.;

-

Inﬂuența procesului de măcinare al grâului asupra amidonului

17. Termostat TC 100, fără răcire, 41,50C

39. Hotă bacteriologică cu ﬂux laminar, Faster VS 4

deteriorat;

18. Hotă bacteriologică cu ﬂux laminar, FASTER TWO 30

40. Sistem microbiologie testare rapidă - MicroFossTM 128 System

-

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

-

Înlocuirea unor componente din alimente cu alte componente naturale

19. Termostat TCR 140, cu răcire, 250C

41.Autoclav TOUCHCLAVE – R (160 l)

beneﬁce sanățatii umane (de exemplu, zahărul înlocuit de îndulcitori

20. Autoclav SYSTEC (80 l), cu 2 coșuri din inox

42. Thermohygrograf TIT/01 (2)

cu indice glicemic mic);

21. Omogenizator STOMACKER circulator, SEWARD 400

43. Sistem automat Biolog pentru identiﬁcare rapidă a microorganismelor și

22. pH metru INOLAB 730 WTW

consorțiilor microbiene

23. Baie de apă, Jouan J30

44. Sistem de ﬁltrare prin membrană cu 1 POST, Microﬁl cu anexe

-

Bancă de date nutrițională a produselor de paniﬁcație de pe piață.

3.2 Laboratorul Microbiologie-Elisa
3.2.1 Resursă umană:

24. Lămpi UV Vilbert Lourmat

- 2 biologi și 3 ingineri biotehnologi dintre care 1 CSII, 3 CSIII și 1CS;

25. Termostat Caloris TC 100 (370C), cu ventilație forțată

- 2 tehnicieni.

27. Etuvă Venticell, cu ventilație forțată, 110 l

Echipamente din laborator Elisa

28. Aparat pentru determinarea microﬂorei SAMPL'AIR LITE

6. Moară ultracentrifugală RETSCH ZM 200
1. AllegraTM 2IR Centrifuge Beckman Coulter
2. Spectrofotometru STAT FAX 303

8. Agitator de plăci Heidolph Titramax 101
9. Spălător Columbus M8/Ch (Tecan)

5. Spectrofotometru Sunrise (Tecan)
Soft Magellan (Tecan)
Soft Ridawin (R-Biopharm, Germania)

29. Termostat SANYO MIR-153, cu răcire, cu ventilație forțată, 250C

7. Agitator vortex Heidolph Reax Top

3. Agitator GFL 3017 cu agitare rotativă plană
4. Sonda eșantionare cereale – Multisampler V4A

Analize de laborator

26.Termostat TC 100, fără răcire, 440C

3.2.2 Infrastructura
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36. Aparat de măsurare a activității apei Aquaspector AQS-2-TC

-

paniﬁcație prin adăugarea unor ingrediente funcționale;
-

Echipamente din laborator Microbiologie

obținerea de suplimente îmbogățite în compuși bioactivi;

10. Centrifugă Sigma 1 – 15 K, cu răcire
11. Bloc vacuum air cadet (vaccum/pressure station)
12. Ansamblu încărcător DR 100 pentru moara Retsch ZM 200
13. Balanță electronică de precizie SARTORIUS GE 512–OCE

Analize de laborator

30. PH METRU WTW – varianta Handheld Model 340i

Microbiologie alimentară: detecția Listeria monocytogenes, Salmonella;
Enumerarea Enterobacteriaceae, bacterii coliforme, Escherichia coli,
drojdii și mucegaiuri, număr total de bacterii aerobe, Staﬁlococ coagulază
pozitiv, Bacillus cereus; Analiza microbiologică a conservelor alimentare;
Teste de sanitație folii alimentare care intră în contact direct sau indirect

31. Aparat de măsurare a activității apei AWMD-2
Detectare micotoxine: deoxinivalenol,
aﬂatoxine totale, zearalenona,
ochratoxina A, gliadina*
Detectare antibiotice, vitamine complex
B, soia

cu produsul alimentar;
32. Analizor luminiscență sistem SURE cu kit de control pozitiv/negativ (3)
33. Numărător automat de colonii cu cameră video
34. Bioreactor autoclavabil pentru culturi microbiene Applikon
35.Termostate mobile Incufrige (3)

Controlul bacteriologic al suprafețelor de lucru de pe ﬂuxul tehnologic;
Analiza microbiologică a testelor de sanitație prelevate de pe mâinile
personalului de lucru, controlul microbiologic al aerului din spațiile de
lucru. https://erris.gov.ro/Microbiology-Elisa-Laboratory.
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3.2.3 Alte servicii – de cercetare, de testare
-

Stabilirea termenului de valabilitate a produselor alimentare prin stabilirea unui plan de analize în funcție de matricea și de procesul tehnologic;

14. Amestecător de gaze Km100

-

Studii de caz cu privire la nivelul de contaminare cu micotoxine al produselor alimentare prin metoda ELISA pornind de la materiile prime și ajungând până

15. Mașină de ambalat în MAP/VID MULTIVAC C200

la produsul ﬁnit;

16. Agitator magnetic cu încălzire

Detecția și cuantiﬁcarea gliadinei din produse alimentare poate ajuta producătorii din industria alimentară de produse aglutenice să își veriﬁce sau să

17. Plită electrică pentru încălzire

identiﬁce/notiﬁce noile produse alimentare;

18. Aparat pentru determinarea permeabilității foliilor și ﬁlmelor din material

Studii de caz pentru asigurarea igienei în spațiile alimentare cu privire la riscurile microbiologice de pe lanțul de producție a alimentelor;

plastic la gaze

-

Testarea activității antimicrobiene a agenților antimicrobieni naturali (uleiuri esențiale, nanoparticule, etc.);

19. Aparat pentru determinarea permeabilității foliilor și ﬁlmelor din

-

Evaluarea unor contaminanți speciﬁci ai produselor alimentare (bacterii și mucegaiuri) prin utilizarea sistemului Biolog MicroStation System MicroLog.

material plastic la vapori de apă

-

-

3.3.3 Alte servicii – de cercetare, de testare
-

Cerințe și posibilități de testare a conformității ambalajelor și

-

Testarea conformității ambalajelor cu Legea 249/2015

-

Evaluarea proprietăților de barieră ale ﬁlmelor ﬂexibile destinate

materialelor care intră în contact cu alimentele

20. Sistem cromatograﬁe cu schimb de ioni în fază lichidă pentru analiză

3.3 Laboratorul Ambalarea Produselor Alimentare

aminoacizi
21. Spectrometru de masă cu plasmă cuplată inductiv

3.3.1 Resursă umană:

ambalării produselor alimentare;

22. Aparat universal pentru testarea materialelor, pentru încercări de tracțiune și
compresie, capacitate minimă 5 kN, cu două coloane

- 1 chimist și 1 inginer industria alimentară dintre care 1 CSII;

-

(formaldehidă, bisfenol A) prin metode spectrofotometrice;

23. Mineralizator cu microunde ETHOS Easy (cu 15 locașe pentru vasele de

- 1 tehnician.

dezagregare)

3.3.2 Infrastructura

24. Spectrofotometru de absorbție atomică ContrAA 700 cu sursă continuă

Echipamente laborator Ambalarea Produselor Alimentare – selecție
8.

Lampă HCL pentru Cd, Fe; Driver pentru lămpi EDL; Lămpi EDL

Analize de laborator

1. Nișă economică Kotterman

pentru Hg, Cd, Zn, As,Se; Lampă HCL pentru Ca, Mg, Pb; Lampă EDL

Determinarea migrării globale de componenți din ambalaje în simulanți

2. Spectrofotometru AAnalyst 400

pentru Pb; Lampă HCL pentru Mn, Na, Cr; Cu.

alimentari, a unor migranți speciﬁci din ambalaje (metale grele, coloranți,

3. Cuptor laborator tip L1206 SR

9.

bisfenol, formaldehidă), analiza proprietăților de barieră la gaze și vapori

4. Termostat de laborator tip TC 200

10. Spectrofotometru AAnalyst 600

de apă ale ﬁlmelor ﬂexibile precum și determinarea conținutului de

5. Pompă de vid TOP 3

11. Baie de apă GFL 1031

metale grele (Pb, Cd, Cr, Hg) din ambalajele alimentare și alimente;

6. Generator de hidruri pentru spectrometru

12. Sistem de răcire pentru AAnalyst 600

determinări privind cuantiﬁcarea aminoacizilor din produsele alimentare.

7. Mineralizator DIGESDAHL

13. Autoclav de laborator AH21N

Sistem de mineralizare cu microunde

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

Evaluarea unor migranți speciﬁci din ambalajele alimentare

-

Evaluarea senzorială a ambalajelor alimentare;

-

Testarea proprietăților ﬁzico-mecanice ale materialelor de ambalare;

-

Studii de caz privind gradul de contaminare cu metale grele al
produselor alimentare;

-

Tehnici de determinare a conţinutului de minerale din produsele
alimentare;

-

Detecția și cuantiﬁcarea proﬁlului de aminoacizi din produsele
alimentare;

-

Ambalarea antimicrobiană a produselor alimentare;

-

Stabilirea termenului de valabilitate pentru produsele alimentare
ambalate.
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3.4 Laboratorul Nutriție Umană
şi Staţia Experimentări Pilot Procesare Legume-Fructe
3.4.1 Resursă umană:

Echipamente Stație Experimentări Pilot Procesare Legume-Fructe – selecție.
21. Termobalanță cu încălzire infraroșu cu halogen pentru

- 4 ingineri chimiști dintre care 2 CSII și 2 ingineri industria alimentară;

1. Robot divizare legume și fructe cu accesorii

- 1 tehnician.

1. Refractometru ABBE cu accesorii
2. Balanță analitică Mettler – Toledo AB 204
3. Baie cu ultrasunete ”Ultrawave” cu accesorii
4. Evaporator rotativ Buchi cu accesorii
5. Detector tip ”Evaporative Light Scattering” ELSD 800 cu
accesorii; CHROM-64210 Software pentru controlul instrumentului,
diagnostic, achiziție și procesare a datelor – CROMQUEST 4.
6. Bloc de încălzire cu sistem de conc. a probei în atmosferă de
gaz inert
7. Omogenizator cu accesorii
8. pH-METRU – portabil, Windaus, Model WinLab Proﬁ- Box- Set 1
9. Agitator tip ”Vortex”, Windaus-Heidolph Multi Reax
10. Baie de apă, Selecta Model Precisdig

15. Spectrofotometru UV-VIS, JASCO, V550 cu accesorii
16. Baie de apă cu agitare

13. Cromatograf de lichide de înaltă performanță
14. Etuvă de laborator cu convecție forțată – BINDER
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23. Maturometru, Penetrometru, Consistometru

4. Pasatrice

24. Aparat pentru determinarea vidului din recipientele cu produs

5. Moară coloidală

25. Dispozitiv de veriﬁcat închiderea cutiilor metalice

6. Instalație pilot pentru evaporare sub vid

17. Baie de nisip
18. Multimetru de laborator
19. Moară de laborator RETSCH cu accesorii
20. Spectrometru de masă cu cuadrupol pentru HPLC
21. Generator de azot pentru spectrometru de masă cu
monocuadrupol HPLC
22. Recirculator de apă
23. Agitator cu role, viteză reglabilă
24. Manta de încălzire, 2-5 L (2)
25. Sursă de curent neîntreruptibilă (UPS), monofazat
26. Cromatograf de lichide de înaltă rezoluție și înaltă viteză
cuplat cu spectrometru de masă cu trapă ionică

7. Moară cu ciocănele

Experimentări

8. Autoclav sterilizare

Conserve de legume și fructe;

9. Mașină de închis recipiente cu accesorii

Fructe și legume deshidratate.

10. Congelator pentru fructe și legume (2)

stare proaspătă (2)

Patulina din sucul și piureul de mere

-

12. Generator de abur de mică capacitate cu accesorii

nectar, conserve de legume în sos tomat, conserve de legume în oțet, fructe

14. Cuve inox
15. Dulap depozitare, cu 4 – 5 rafturi

deshidratate, legume deshidratate prin uscare convectivă);
-

16. Unitate igienizare completă

18. Uscător electric pentru deshidratarea legumelor și fructelor
19. Balanță tehnică, cu precizie de 0,1 g
20. Balanță analitică, cu precizie de 0,001 g

Studii privind pretabilitatea la industrializare a soiurilor noi de
fructe/legume, sub diverse forme de conservare (compot, gem, dulceață,

13. Mese inox

sistem de vacuum

Analize de laborator

3.4.3 Alte servicii – de cercetare, de testare

11. Celulă frigoriﬁcă pentru depozitarea fructelor și legumelor în

17. Reactor DIC (Instant controlled pressure drop) de laborator cu

11. Agitator magnetic cu încălzire, Selecta, model Agimatic E
12. Sistem de puriﬁcare a apei pentru HPLC – ELGA

22. Set refractometre (4)

3. Cazan de ﬁerbere cu abur, ﬁx

3.4.2 Infrastructura
. Echipamente Laborator Nutriție Umană – selecție.

măsurarea umidității fructelor și legumelor deshidratate

2. Cazan de ﬁerbere cu fund dublu din oțel inoxidabil

Realizarea conservelor din fructe (compot, gem, nectar) destinate
diabeticilor și supraponderalilor;

-

Realizarea unor conserve de fructe/legume cu valoare nutritivă
ridicată (Produse concentrate din fructe fortiﬁate cu ﬁer, Dulceață de
morcovi cu miere și lăptișor de matcă, Produse concentrate din mere și
fructe de Aronia, Produse concentrate din mere, morcovi și fructe de Aronia
etc.);
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- Realizarea sosurilor condimentare pe bază de tomate tip ketchup;
- Deshidratarea convectivă a legumelor și fructelor;
- Realizarea unor produse concentrate din fructe cu conținut redus de glucide, utilizând ca îndulcitor Stevia rebuadiana;

3.5.3 Alte servicii – de cercetare, de testare

- Realizarea de nectaruri din fructe/morcovi cu conținut redus de glucide, utilizând ca îndulcitor Stevia rebuadiana;
- Realizarea de compoturi din fructe cu conținut redus de glucide, utilizând ca îndulcitor Stevia rebuadiana;

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

- Realizarea unor produse de patiserie cu conținut redus de glucide, utilizând ca îndulcitor Stevia rebuadiana;

- Studii privind preferința consumatorilor pentru anumite produse;

- Realizarea unor sosuri condimentare tip ketchup cu conținut redus de glucide, utilizând ca îndulcitor Stevia rebuadiana;

- Analiza texturii produselor alimentare (utilizând aparatul Texture Analyser);

- Soluții tehnologice de conservare a legumelor și fructelor cu minimizarea utilizării aditivilor alimentari.

- Amprentarea compozitiei volatile a produselor alimentare (utilizând aparatul Prometheus).

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

3.6 Laboratorul Cromatograﬁe

- Detectarea dioxinelor din ouă, grăsimi și carne.
https://erris.gov.ro/Human-Nutrition-Laboratory; https://erris.gov.ro/Pilot-Experiments-Plant-Fruits;

3.6.1 Resursă umană:
- 2 ingineri de industria alimentară, 1 zootehnist, 1 biotehnolog dintre care 1 CSII, 3CS.

3.5 Laboratorul Analize Senzoriale

3.6.2 Infrastructura
3.5.1 Resursă umană:

Echipamente Laborator Cromatograﬁe – selecție.

- 2 ingineri de industria alimentară dintre care 1 CSI și 1CSIII.

1. Cromatograf de gaze cuplat cu spectrometru de masă cu trapă
ionică (GC/MSn)

3.5.2 Infrastructura

2. Sistem de 2 cromatografe de gaze de înaltă rezoluție cuplate cu
Echipamente Laborator Analiză Senzorială - selecţie

spectrometru de masă de înaltă rezoluție pentru analiza și

1. Sistem multisenzor pentru controlul calităţii alimentelor şi

5. Cuptor cu microunde cu grătar, defreezer, toaster

conﬁrmarea dioxinelor

detectarea falsurilor alimentare

6. Maşină de spălat vase

3. Sistem de extracție rapidă cu solvenți ASE 350

2. Aparat pentru caracterizarea texturii produselor alimentare

7. Hotă electrică

3. Cuptor electric încastrabil

8. Mixer pentru lichide

4. Plită încastrabilă mixtă cu arzător, triplă coroană și plită

9. Balanţă/cântar de bucătărie

electrică

10. Robot de bucătărie cu cuva metalică
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Analize de laborator
Analize de textura alimentelor
Analize senzoriale în panel
Analiza compușilor aromatici cu e-nose
https://erris.gov.ro/Sensory-Evaluation-Laboratory-1

4. Generator de azot
5. Sistem de uscare a probelor prin lioﬁlizare cu accesorii
6. Pompă de vid, 5 m3/oră – 1 buc.
7. Evaporator Turbovap cu accesorii

8. Cromatograf de gaze cuplat cu spectrometru de masă cu triplu
cuadrupol
9. Rotovapor system R 210 V855, V29/32+ pompă, V 700 cu
condensator și chiller, F 108
10. Dispenser analog calibrex 521,10-100 ml+rezervor 1000 ml
11. Baie de apă cu agitator Julabo model SW 22
12. Agitator ORBITAL MULTI REX
13. Balanță tehnică model XE BB 1200 C
14. Balanță analitică de precizie cu 4 zecimale XB 120°

Analize de laborator
Detectarea acrilamidei
din pâine și biscuiți

15. pH-metru digital de laborator 827
16. Baie ultrasonică model Elmasonic S 40H
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3.6.3 Alte servicii - de cercetare, de testare, de certiﬁcare
- Determinarea conținutului în acrilamidă din pâine, biscuiți și alte produse similare, prin GC/MS/MS – Metodă autorizată (Autorizație sanitară veterinară și pentru
siguranța alimentelor Nr. 58 din 14.12.2015) și acreditată RENAR (Certiﬁcat de acreditare nr. LI 1049/16.06.2016);
- 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.

- Amprentarea uleiurilor volatile din plante prin spectroscopie RMN, în vederea autentiﬁcării;

- Implementarea sistemului HACCP în unități din industria conservelor și industria paniﬁcației.

- Detectarea compușilor majori bioactivi din uleiuri volatile din plante, prin spectroscopie RMN;

https://erris.gov.ro/Chromatography-Laboratory-1

3.7 Laboratorul RMN

3.7.3 Alte servicii - de cercetare, de testare

- Determinarea proﬁlului lipidic al uleiurilor vegetale, prin spectroscopie RMN.

3.7.2 Infrastructura

3.8 Laboratorul Biologie Moleculară

Echipamente Laborator Rezonanță Magnetică Nucleară - selecție

3.7.1 Resursă umană:
- 3 ingineri chimiști dintre care 1 CSII, 1 CSIII și 1CS.

3.8.1 Resursă umană:
1. Spectrometru RMN de 400 MHz optimizat pentru analize

- 3 biologi și 1 inginer biotehnolog dintre care 1 CSII, 1 CSIII, 1CS și 1ACS.

alimentare la probe de lichide și solide moi – model Bruker Avance

- 1 tehnician.

III 400

3.8.2 Infrastructura

2. Compresor fără ungere (2)

Echipamente Laborator Biologie Moleculară - selecție

3. Sursă de curent neîntreruptibilă (UPS), monofazat
4. Vas Dewar pentru transportul azotului lichid (50 L) (2)

1. Moară ultracentrifugală Retsch ZM 200

5. Sistem pentru extracția grăsimilor cu șase locuri

2. Spectrofotometru UV/VIS DU 730 Beckman Coulter

6. Rotoevaporator HEIDOLPH

3. Centrifugă Eppendorf 5415 R, cu răcire
4. Centrifugă Eppendorf 5804 R, cu răcire

Analize de laborator

10. Termostat PLUS 5352 Eppendorf
11. Moară MM301
12. pH-metru InoLabpH/cond 740
13. Cuptor cu microunde RHONSON R-2810
14. Frigider Platinium
15. Termostat Eppendorf 5352, cu ventilație forțată

5. Vortex Biosan, Vortex IKA MS 3 Digital

16. Balanță electronică de precizie Sartorius TE214S-OCE

6. Agitator BIOSAN MULTI SPEED VORTEX MSV-3500

17. Balanță analitică CP423-0CE (± 0,001 g) (Sartorius)

7. Moară Retsch Gm200

18. Hotă cu ﬂux laminar vertical, FASTER LS 90 (2)

Analiza structurii uleiurilor volatile

8. Agitator cu încălzire TS-100 Biosan

19. Agitator Biosan OS-20

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

9. Bloc de încălzire - răcire CH-100 Biosan

20. UV TRANSAIILUMINATOR M20

21. Tanc electroforeză V20SCMODSYS

33. Concentrator Eppendorf 5301

22. Tanc electroforeză V20HCDC

34. Microcentrifugă ﬂuture Roth

23. Tanc electroforeză TVS1400

35. Autoclav SX-500E,TOMY SEIKO

24. Tanc electroforeză HUB HU13L

36. Millipore Synergy UV

25. Tanc electroforeză Hu6

37. Ultracongelator CLIMAS

26. Tanc electroforeză HU10W

38. Tanc electroforeză TV400YK-2DSYS

27. RT-PCR Corbett Rotor Gene 6000

39. TESTO 950 Eppendorf

28. Plită cu agitare YELOWLINE (2.)

40. RT-PCR BioRad Iq5

29. Centrifugă Mini Spin Plus Eppendorf

41. SPY RF TH

30. Mastercycler EP Gradient S Eppendorf

42. Pompă vacuum KNF N186KN18

31. Distilator DES-3

43. Sistem de răcire JULABO

32. Concentrator Eppendorf 5301

44. Negatoscop FAZZINI

3.9.1 Resursă umană:

3.9 Staţia Experimentări Pilot Procesare
Carne

- 1 inginer industria alimentară, CSIII.

Analize de laborator
Detectare soia și porumb modiﬁcate genetic
Detectare specii de carne
https://erris.gov.ro/Molecular-Biology-Laboratory

3.8.3 Alte servicii - de cercetare, de testare

3.9.2 Infrastructura
Echipamente Stație Experimentări Pilot Procesare Carne – selecție.
1. K+G WETTER Mașină de tocat carne;Electric-Grinder B98mm

19. WEBER – Mașină fulgi de gheață, Tip WIS 400 – 1.1

2. K+G WETTER; Bowl Cutter 45 l – STL

20. SCHWAN–Celulă ﬁerbere–afumare–RAKOBAK-1500-E-90/P3000

3. VEMAG – Mașină de umplut cu vacuum, Model ROBOT 500

21. Incinte frigoriﬁce de refrigerare (4)

4. POLYCLIP – Clipsator semiautomat Tip PDC 700 F – Tischmodel

22. Unitate de condensare

5. MAINCA – Malaxor cu palete Tip RM – 90

23. Balanță tehnică, BTA 210D

- Aplicarea și dezvoltarea metodelor speciﬁce geneticii moleculare pentru detecția, identiﬁcarea și cuantiﬁcarea organismelor modiﬁcate genetic;

6. ITEC – Sterilizator cuțite Model 2151 W

24. Balanță tehnică, B6

- Aplicarea și dezvoltarea metodelor speciﬁce geneticii moleculare pentru detecția, identiﬁcarea și cuantiﬁcarea microorganismelor în general și a microorganismelor

7. ITEC – Chiuvetă – Model 20520W

25. Cântar platformă

caracteristice produselor alimentare în special;

8. VEMAG – Instalație crud-uscate; Tip CLIMAMAT TWIN–1x2=2rame

26. pH-metru HI99163N

- Aplicarea și dezvoltarea metodelor speciﬁce geneticii moleculare pentru investigarea cauzelor afecțiunilor umane care au și o componentă genetică;

9. GÜNTHER – Tenderizator

27. Termometru mecanic cameră

- Studii de ecologie microbiană;

10. GÜNTHER – Mașină automată de injectat Tip P1 17

28. Robot bucătărie MUM 44, BOSCH

- Înțelegerea efectului factorilor genetici în sănătatea publică și prevenția bolilor genetice;

11. GÜNTHER – Mașină de maturare și tumblare – Tip GPA 150 K

- Estimarea rolului diversității genetice la nivel populațional și identiﬁcarea purtătorilor de gene de susceptibilitate pentru diferite eredopatologii (screening genetic populațional);

12. Recipient cu capac pentru deșeuri

- Acțiunea unor biopreparate de sinteză sau semisinteză și a unor extracte vegetale;
- Identiﬁcarea bacteriilor, drojdiilor și mucegaiurilor din produse agricole și alimentare;
- Studiu de caz privind potențiali bioindicatori care pot ﬁ utilizați pentru siguranța produselor agricole și alimentare;

13. Dulap depozitare materiale
14. Masă inox
15. Liză de transport
16. Masă de tranșare

- Determinarea autenticității speciei Triticum aestivum;
- Determinarea speciei de carne din produsele alimentare;
- Identiﬁcarea alergenilor alimentari.
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17. Masă de umplere
18. Cărucior suport pentru carcasă

Servicii
Acces la infrastructură
Experimentări pilot
https://erris.gov.ro/Meat-Processing-Pilot-Plant

3.10 Staţia Experimentări Pilot Procesare Cereale şi Făinuri
3.10.1 Resursă umană:
- 2 ingineri, 2 tehnicieni, 2 laboranți, 1 mecanic și un 1 muncitor.

3.11 Serviciul Național pentru Plante Medicinale, Aromatice și
Produse ale Stupului (SNPMAPS)

3.10.2 Infrastructura
Echipamente Stație Experimentări Pilot Procesare Cereale și Făinuri - selecție
1. Cuptor mică capacitate probe tehnologice Mondial Forni

18. Echipamente auxiliare: Dulap de perete, Spălător cu două

2. Balanță electronică de precizie KERN EW 1500 – 2 M (serie

cuve, 1 plan de scurgere, cu poliță, Lavoar inox, Masă de lucru

047620991) (2)

inox cu poliță inferioară (2)

3. Malaxor spiral MX 50

19. Curățător probe cereale Brabender, model Laboﬁx 90

4. Cernător pentru făină

20. Moară cu accesorii Buhler model MLU 202

5. Presă de paste de capacitate mică P3

21. Moară de măcinat cu discuri Buhler model MLI 204

6. Mașină rotativă pentru producție biscuiți-Janssen K250

22. Moară Brabender model Quadrumat Junior

7. Mașină de fursecuri

23. Linie obținere extrudate Brabender model Stand alone

8. Moară de măcinat cereale integral

Extruder KE 19

- Mențiuni nutriționale;

13. Cuptor cu dospitor

17. Uscător paste
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- Suplimente alimentare de pe piața românească;

- Etichetare;

12. Mașină de modelat lung semifabricate 1

16. Mixer planetar de banc

- Informații despre plante aromatice și medicinale – compuși bioactivi, toxicitate, recoltare, mod de procesare etc.;

- Importatori de suplimente alimentare,

11. Divizor – rotunjitor semi-automat pentru chiﬂe

15. Cuptor de pizza (2)

3.11.2 Alte servicii - de cercetare, de testare

- Informații despre produsele stupului și posibilități de valoriﬁcare;

10. Divizor manual aluat

pâinii

- 1 biolog, 1 agronom, 1 ecolog/psiholog, 1 ecolog, 1 biotehnolog, 1 biochimist dintre care 3 CSII, 3 CSIII.

- Producători români de suplimente alimentare, plante aromatice și medicinale;

9. Malaxor spiral, cuvă ﬁxă și o viteză

14. Mașină de feliat pâine cu postament cu manetă de avans a

3.11.1 Resursă umană:

Servicii
Acces la infrastructură
Microproducție
Experimentări pilot
https://erris.gov.ro/Pilot-Experiments-Plant-Flours

Institutul Național de Cercetare-Dezvoltare pentru Bioresurse Alimentare - IBA București a fost înﬁințat, ca institut național, în 2010 - HG 546/09.06.2010, prin
reorganizarea Institutului de Bioresurse Alimentare. Institutul de Bioresurse Alimentare a fost înﬁințat în anul 2001, în subordinea Ministerului Agriculturii și Dezvoltării
Rurale - HG 677/2001, prin reorganizarea Institutului de Resurse Agroalimentare care s-a înﬁințat la rândul lui prin reorganizarea a 4 laboratoare din Institutul de
Chimie Alimentară (HG 1056/2000).

EXPERTAL
obiective/activități

Viziunea IBA București este de a răspunde provocărilor societății prin

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

elaborarea, punerea în aplicare și diseminarea cunoștințelor pe care le

nivel național și internațional, prin construirea de parteneriate alături de

deține, prin cercetare, educație și servicii în domeniul alimentar, cu

companiile din sectorul alimentar precum și de alte organzații de cercetare,

Proiectul EXPERTAL are ca obiectiv valoriﬁcarea expertizei obținută prin

scopul de a crește calitatea vieții și bunăstării oamenilor prin hrană

instituții științiﬁce, pentru a crea alimente de înaltă calitate, sănătoase și sigure,

cercetare a IBA București în domeniul calității alimentelor - senzoriale, igienice,

sănătoasă.

dar și pentru a promova o alimentație și un stil de viață sănătos.
Valorile organizaționale ale IBA București sunt: competenţă
profesională, creativitate, inventivitate, onestitate, responsabilitate,

Obiectiv general

tehnologice, nutriționale și etice - prin transferul de cunoștințe către mediul

alimentare noi, sigure și sustenabile, identiﬁcate de către colaboratorii IBA ca

Obiective speciﬁce proiectului

Siguranță alimentară: Conservarea alimentelor,

• Promovarea ofertei IBA prin evenimente

contaminanți alimentari, ambalarea alimentelor și

tematice și întâlniri individuale;

ambalaje de uz alimentar

• Încurajarea companiilor de a solicita asistență

Nutriție: inﬂuența dietei în sănătate și intoleranțe
alimentare (boala celiacă și fenilcetonuria), alimente

tehnică/consiliere pentru business-ul lor;
• Rezolvarea unor probleme punctuale ale
industriei prin contracte subsidiare;

funcționale

• Formularea de contacte de colaborare de

3.

(Bio)tehnologii alimentare

cercetare la solicitarea industriei;

4.

Științele consumatorului

• Implementarea proiectelor aprobate și
menținerea unui mediu prielnic colaborării între
IBA și întreprinderi.
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2. Dezvoltarea de soluții inovative pentru obținerea de produse şi tehnologii
ﬁind cerute de piață.

Activitatea IBA București se concentrează în patru direcții de

2.

alimentare la facilitățile de cercetare ale IBA București și furnizarea de
expertiză în domeniu.

nutrițional.

etică.

1.

1. Furnizarea (acordarea) accesului întreprinderilor din domeniul industriei

economic privat în vederea obținerii de produse alimentare sigure și optimizate

spirit de echipă, abilităţi de comunicare, ﬂexibilitate, performanţă şi

cercetare, după cum urmează:

Obiective strategice

Buget
Valoare
totală

Valoare
Valoare
totală eligibilă totală eligibilă
nerambursabilă

Valoare eligibilă
nerambursabilă din
FEDR/FC/FSE/ILMT

Valoare eligibilă
nerambursabilă din
bugetul național

Valoarea
Valoarea
neeligibilă
coﬁnanțării
inclusiv TVA
eligibile a
Beneﬁciarului neeligibilă

(lei)

(lei)

(lei)

(lei)

(%)

(lei)

(%)

(lei)

(%)

(lei)

1=2+10

2=3+8

3=4+6

4

5

6

7

8

9

10

13.898.923

13.858.923

12.214.763

10.226.199,58

83,72 1.988.563,42 16,28

1.644.160

11,86 40.000

Echipa de management
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

