Cine este IBA București?
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.

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
1. Siguranță alimentară: Conservarea alimentelor, contaminanți alimentari, ambalarea alimentelor și
ambalaje de uz alimentar
w Detectarea și reducerea nivelului de contaminanți alimentari (chimici și microbiologici)
w Microecologia alimentelor
w Metode inovative de conservare
w Autenticitatea alimentelor (calitate și origine)
2. Nutriție: inﬂuența dietei în sănătate și intoleranțe alimentare (boala celiacă și fenilcetonuria),
alimente funcționale
w Noi matrici alimentare îmbogățite în compuși bioactivi și atribute senzoriale îmbunătățite pentru
diferite categorii de consumatori
w Alimente funcționale
w Înțelegerea rolului întregii diete zilnice în sănătate și bunăstare.
3. (Bio)tehnologii alimentare:
w Inﬂuența tehnologiei și matricei alimentare în biodisponibilitatea nutrienților
w Tehnologii alimentare ecologice
w Descreșterea nivelului de aditivi în alimente
w Tehnologii alimentare protective pentru menținerea cât mai mult posibil a nivelului de nutrienți
existent în materiile prime
w Tehnologii curate
w Tehnologii cu consum de energie redus
w Creșterea diversității materiilor prime vegetale pentru obținerea alimentelor
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EXPERTAL
obiective/activități
Laboratoare

Stații pilot

Alte departamente de
cercetare/servicii

Obiectiv general

Obiective speciﬁce proiectului

Proiectul EXPERTAL are ca obiectiv valoriﬁcarea

• Promovarea ofertei IBA prin evenimente

expertizei obținută prin cercetare a IBA București

tematice și întâlniri individuale;

în domeniul calității alimentelor - senzoriale,

• Încurajarea companiilor de a solicita asistență
tehnică/consiliere pentru business-ul lor;

igienice, tehnologice, nutriționale și etice - prin

• Rezolvarea unor probleme punctuale ale

transferul de cunoștințe către mediul economic

industriei prin contracte subsidiare;

privat în vederea obținerii de produse alimentare

• Formularea de contacte de colaborare de

sigure și optimizate nutrițional.

cercetare la solicitarea industriei;
• Implementarea proiectelor aprobate și

Obiective strategice

menținerea unui mediu prielnic colaborării între
IBA și întreprinderi.

1. Furnizarea (acordarea) accesului

Activități

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

Echipa de management

colaboratorii IBA ca ﬁind cerute de piață.

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;

Laboratorul de ambalaje alimentare este singurul laborator de specialitate din România care este acreditat RENAR

Detașare de personal cu înaltă caliﬁcare;

conform SR EN ISO/CEI 17025:2005.

Cercetări de piață realizate pentru întreprinderi;

În cadrul laboratorului se efectuează analize privind determinarea migrării globale de componenți din ambalaje în

Servicii de etichetare de calitate, testarea și certiﬁcarea calității.

simulanți alimentari, determinarea unor migranți speciﬁci din ambalaje (metale grele, coloranți, bisfenol,

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

formaldehidă), analiza proprietăților de barieră la gaze și vapori de apă ale ﬁlmelor ﬂexibile precum și

Cercetare industrială realizată în colaborare efectivă;

determinarea conținutului de metale grele (Pb, Cd, Cr, Hg) din ambalajele alimentare.

Dezvoltare experimentală realizată în colaborare efectivă.

În cadrul laboratorului se fac şi analize privind determinarea contaminanților (metale grele) din alimente precum
și a elementelor minerale din produse alimentare.
De asemenea, se pot face şi determinări privind cuantiﬁcarea aminoacizilor din produsele alimentare.

Laboratorul de Ambalarea Produselor Alimentare

Laboratorul este implicat activ în activitatea de cercetare, atât în proiecte naționale (ADER, Parteneriate,
Program Nucleu) cât și internaționale (Eureka, Erasmus+).

Ambalajul joacă un rol esențial în industria alimentară, îndeplinind următoarele funcții:
funcția de conservare și protecție a produselor,

Laboratorul Microbiologie - ELISA

funcția de manipulare, transport, depozitare,
funcția de informare și promovare a produselor.
Ambalajul a devenit în ultima perioadă unul dintre cele mai importante criterii de achiziționare a unui produs.

Microbiota unui aliment este importantă atât din
punct de vedere nutrițional (ex. probiotice,

Importanța ambalajului este atât de mare, încât acesta poate contribui la succesul sau insuccesul unei afaceri.

simbiotice) cât mai ales din punct de vedere al

Rolul ambalajului este acela de a asigura integritatea produsului ambalat și de a contribui la menținerea calității

siguranței alimentare.

acestuia. Ambalajul este, astfel, parte componentă a produselor.

Microorganismele sunt răspândite pretutindeni în natură
unde joacă un rol biologic esențial în desfășurarea a
numeroase fenomene. Astfel, microorganismele sunt
cele care realizează ameliorarea fertilității solului ca și
transformarea materialelor organice vegetale sau

constituie principala cauză a pierderilor alimentare

animale prin procese de putrefacție sau fermentație.

determinate de dezvoltarea acestora.

Numeroase specii de microorganisme sunt utilizate în

Alimentele pot ﬁ contaminate și cu germeni patogeni

diverse procese industriale, în special în procesele

și, în această situație, ele devin agenții transmițători

tehnologice din industria alimentară (vin, bere, lapte,

sau cauzatori ai unor boli. Prevenirea acestor boli

pâine, carne, legume și fructe).

depinde de acțiunile luate în toate stadiile producției

Uneori, prezența în alimente a unor microorganisme

alimentelor, procesării, ambalării, transportului și

este nedorită, iar fenomenul alterării alimentelor

depozitării lor.
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Activitatea laboratorului de microbiologie - ELISA constă în:
testarea microbiologică a materiilor prime, produselor ﬁnite, materialelor de ambalare, apei potabile;
evaluarea calității microbiologice și a siguranței produselor alimentare comercializate;
controlul microbiologic pe ﬂuxul tehnologic, al echipamentelor de lucru, materialelor de ambalare,
personalului;
stabilirea termenului de valabilitate a produselor alimentare;
determinarea micotoxinelor, alergenilor (gliadina, soia), antibioticelor, vitaminelor, utilizând metoda

Analiza senzorială este o metodă științiﬁcă ce implică un ansamblu de teste și tehnici, metode statistice și
orientări pentru prezentarea rezultatelor. Analiza senzorială este integrarea diferitelor științe precum:

imunoenzimatică ELISA;
testarea activității antimicrobiene a agenților antimicrobieni naturali (uleiuri esențiale, nanoparticule, etc.),
în vederea utilizării acestora ca agenți naturali de conservare a diferitelor produse alimentare;

neuroﬁziologia, ﬁziologia, psihologia, statistică, evaluarea senzorială și studiile de piață pentru a studia:
mecanismele de percepție senzorială (de la interpretare la cunoaștere), efectele diferențelor ﬁziologice în
percepție, efectul concentrației și compoziției stimulului în percepție, efectul proprietăților senzoriale și

evaluarea unor contaminanți speciﬁci ai produselor alimentare (bacterii și mucegaiuri) prin utilizarea
sistemului BIOLOG MicroStation System MicroLog în vederea evaluării surselor de contaminare.

non-senzoriale ale produselor asupra preferinței consumatorului. Analiza senzorială nu este un sondaj de
opinie, nu este o evaluare inﬂuențată de interes sau de stare de spirit.

testarea defectelor și a non-aromelor;

Laboratorul Analize Senzoriale
Produsele alimentare prezintă un ansamblu de

Prin analiza senzorială a produselor alimentare se

proprietăți senzoriale, speciﬁce și variabile ca

înțelege examinarea făcută cu ajutorul organelor

număr și intensitate, ce constituie pentru masa de

de simț (văz, miros, gust, pipăit) în urma unui

consumatori, unul dintre criteriile importante în

control al capacității reale de apreciere a

decizia de cumpărare. Astfel se explică

analistului și al preciziei raționamentului acestuia,

participarea acestor proprietăți cu aproximativ

urmată de o apreciere a impresiilor senzoriale

60% în coeﬁcientul de calitate general al

înregistrate și apoi de prelucrarea statistică a

produselor alimentare.

datelor obținute.

Asigurarea
calității

introducerea de modiﬁcări în scopul refacerii;
testarea efectului schimbărilor;
testarea efectului de depozitare în anumite condiții;
testarea efectului de ambalare.
introducerea de noi produse pe piață;

Dezvoltarea
de produse

analiza concurenței (produsele similare de pe piață);
utilizarea de noi resurse alimentare astfel încât sa devină superioare.

compuși chimici care conferă aromă și senzațiile gustative

Corelarea proprietăților
ﬁzice, chimice si
senzoriale

caracteristice;
proprietăți ﬁzice care îi afectează structura;
metode de îmbunătățire.
informații în privința preferinței unui produs;

Marketing

îmbunătățire a produsului;
acceptare de către consumator;
segmentare a produsului (Machado, 2005).

Laboratorul îndeplinește cerințele menționate în SR EN ISO 8589:2010 Analiza senzorială. Camerele de testare
cuprind zona de testare (șase cabine de testare), zona de preparare și un birou, astfel încât evaluările senzoriale
să se desfășoare în condiții constante, controlate, cu minimum de distragere a atenției, pentru reducerea
efectelor pe care factorii psihologici și condițiile ﬁzice le pot avea asupra discernământului uman.
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Expertiză în vederea transferului de cunoştințe către terți
Evaluarea senzorială a produselor alimentare (produse de paniﬁcație, sucuri, gemuri etc.);
Studii privind preferința consumatorilor pentru anumite produse;
Analiza texturii produselor alimentare (utilizând aparatul Texture Analyser);
Amprentarea compoziției volatile a produselor alimentare (utilizând aparatul Prometheus).

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 Contract nr. 111/2012, SAFEOATDIET: Siguranța și tolerabilitatea produselor din ovăz, îmbogățite în
calciu și ﬁer, în alimentația fără gluten
2 Contract nr. 1/2005, COELIACDIET: Boala celiacă – Cercetare asupra incidenței și diagnosticului; asigurare
de alimente făinoase fortiﬁate- medicament pentru tratamentul dietetic ”LONG LIFE”.

5 Contract 52-134/2008, ACTI-BIO-PACK: Dezvoltarea și modernizarea foliilor alimentare pe bază de
biopolimeri și agenți antimicrobieni naturali pentru creșterea securității alimentare;
6 Contract 52-169/2008, SAFEPACK: Ambalaje speciale din ﬁbre celulozice – o alternativă viabilă pentru
protecția și securitatea alimentelor;
7 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;
8 Contract 299E/2010, ETANFAREFUN: Produse de paniﬁcație cu ingrediente funcționale pentru nișa de
piață “Alimente Sănătoase”;
9 Contract nr. 151 CI/2012. Premix pentru fabricarea unui chec cu proprietăți nutriționale speciﬁce
10 Contract nr. 162 CI/2012. Obținerea unui ameliorator de paniﬁcație pentru îmbunătățirea calității
făinurilor.
11 Contract 335E/2014, OLIGOLAC: Bioconversia lactozei din zer în produse cu valoare adăugată mare pe
substrat reutilizabil ieftin.

3 Contract 52-110/2008, PROREDNAMEAT: Cercetări complexe privind stabilirea unor procedee de
optimizare funcțională și reducere a conținutului de sodiu în preparatele de carne;
4 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
Servicii de cercetare-dezvoltare-inovare de tehnologii/produse alimentare
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)
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)

9

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)

Alte studii şi cercetări

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

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

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
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
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Determinarea speciei de carne din produsele alimentare

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.

