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RAPORTUL DE FINALIZARE AL PROIECTULUI 
 

- date  privind  finalizarea proiectului - 
 
 

 
DENUMIRE  PROIECT: CERCETĂRI PRIVIND INFLUENȚA UNOR FACTORI TEHNOLOGICI 

ASUPRA NIVELULUI DE ACRILAMIDĂ DIN CARTOFI PRĂJIȚI ȘI CAFEA 
 
 

OBIECTIV PN 19 02 03 "ASIGURAREA SIGURANȚEI ALIMENTARE PRIN SOLUȚII SUSTENABILE DE  
          CONSERVARE ȘI AMBALARE, MINIMIZAREA CONTAMINANȚILOR DE PROCES" 
 

DATE DE IDENTIFICARE CONTRACTOR 
 
 

             - Nr. contract / cod proiect: 22N/11.02.2019/PN19020301 
 

 - Perioada de implementare a proiectului: 
 
   - data începerii Februarie 2019  

 
   - data finalizării:Decembrie 2022 
 

 -valoare totală a proiectului:  2.216.337 lei (realizat) 
 

 

CONŢINUT TEMATIC: Dezvoltarea, validarea și autorizarea ANSVSA a unei metode de determinare a acrilamidei (AA) 
din produse pe bază de cartofi și cafea, prin cromatografie de gaze cuplată cu spectrometrie de masă în tandem, cu 
folosirea tehnicii de extracție și purificare pe fază solidă, SPE. Studii experimentale cu stabilirea influenței unor factori 
tehnologici care favorizează formarea și/sau reducerea AA în cartofi prăjiți și cafea. 
 
FORMA DE FINALIZARE A PROIECTULUI  (se va marca o singură căsuţă) 

 
1. Studii X 

2. Standarde, normative, prescripţii, metodologii X 

3. Produse program 

4. Tehnologii 

5. Realizarea de produse, echipamente, instalaţii, standuri, etc. 

6. Alte forme (nominalizaţi)  

PERFORMANŢE REALIZATE: 
A. 1 metodă dezvoltată, validată intern și autorizată ANSVSA (nr. autorizare 58/31.10.2022) pentru determinarea AA din 

cartofi prăjiți, chipsuri de cartofi, cafea prăjită, cafea instant (solubilă) și înlocuitori de cafea, prin GC-MS/MS, 
folosind tehnica SPE. 

 



➢ Au fost elaborate Proceduri specifice de lucru: PS-LC-04 e1r0 pentru determinarea AA din cartofi prăjiți, chipsuri și PS-LC-01 
e1r0 pentru determinarea AA din cafea prăjită, cafea instant (solubilă) și înlocuitori de cafea. 

➢ Au fost elaborate Rapoarte de validare internă: nr. 471/22.04.2020 e1r0 pentru determinarea AA din cartofi prăjiți, chipsuri și 
nr. 904/26.10.2021 e1r0 pentru determinarea AA din cafea prăjită, cafea instant (solubilă) și înlocuitori de cafea.    

➢ Suplimentar, față de ce s-a propus, metoda a fost dezvoltată, validată și autorizată ANSVSA și pe matricile "chipsuri de 

cartofi", "cafea instant și înlocuitori de cafea" și "produse pe bază de cereale"; în procedura finală de lucru au fost incluse și 

aceste matrici și redenumită "Procedură specifică de lucru pentru determinarea AA din produse pe bază de cereale, 

cartofi, cafea și alte produse similare", PS-LC-01 e1r1, iar datele despre validare a acestor matrici au fost incluse în raportul 

de validare nr. 991/30.09.2022 e1r2 . 
 

B. Studii experimentale privind influența unor factori tehnologici asupra nivelului de AA din cartofii prăjiți în condiții "at 
home"/"fast food". Factorii tehnologici analizați au fost: 

 
➢ soiul de cartof a condus la variația diferită a nivelului de AA din cartofii prăjiți: QUEEN ANNE, 542 - 765 µg AA/kg; ASINARIA, 

1130 – 1280 µg AA/kg; MARVIS, 1140 – 1340 µg AA/kg. 
➢ tipul de ulei folosit la prăjirea cartofilor a condus la variații diferite ale nivelului de AA:  

• ulei de floarea-soarelui, în condiții "fast food": între1280 –1340 µg AA/ kg 

• ulei de floarea-soarelui, în condiții "at home": între 449,45 –844,22 µg AA/ kg 

• ulei de palmier, în condiții "fast food": între 1130 – 1140 µg AA/kg 

• ulei de palmier, în condiții "at home": între 462,37 – 668,04 µg AA/kg 
➢ dimensiunea feliilor de cartofi (7/9/11 mm) și durata de prăjire (6, 8, 11 minute) în condiții de tip "fast food" au condus la 

variații diferite ale nivelului de AA:  

• 7 mm, de la 222,90 µg/kg  (1900C, 6 min.), la 842,44 µg/kg (1900C, 8 min.), la 2636,06 µg/kg (1900C, 11 min.) 

• 9 mm, de la 217,81 µg/kg  (1900C, 6 min.), la 416,23 µg/kg (1900C, 8 min.), la 1114,41 µg/kg (1900C, 11 min.) 

• 11 mm, de la 192,36 µg/kg  (1900C, 6 min.), la 343,19 µg/kg (1900C, 8 min.), la 906,70 µg/kg (1900C, 11 min.) 
➢ pre-tratamentele aplicate feliilor de cartofi, înainte de prăjirea în condiții de tip "at home" au condus la variații ale nivelului  

de AA:  

• imersarea în apă rece: 323,41 µg/kg (0 min.), 187,40 µg/kg (15 min.), 61,71 µg/kg (60 min.), 35,77 µg/kg (120 min.) 

• imersarea în apă caldă, 600C: 714,32 µg/kg (0 min.), 683,85 µg/kg (5 min.), 312,57 µg/kg (10 min.), 210,6 µg/kg (15 min.) 

• imersarea în apă caldă, 700C: 714,32 µg/kg (0 min.), 79,06 µg/kg (5 min.), 58,65 µg/kg (10 min.), 53,33 µg/kg (15 min.) 

• imersarea în apă caldă, 800C: 714,32 µg/kg (0 min.), 66,20 µg/kg (5 min.), < LOQ (10/15 min.); LOQ =30,87 µg/kg 
➢ practicile culinare ale consumatorilor români, folosite în gospodărie, la prăjirea cartofilor, au condus la variații ale nivelului  

de AA (figurile 1 și 2):  
 

 
Figura 1. Cartofii prăjiți în ulei de floarea-soarelui/palmier din 16 gospodării 

 



Folosind același tip de ulei (floarea-soarelui/palmier), respectiv același soi de cartofi (QUEEN ANNE), nivelul de AA din cartofii 
prăjiți în condiții de tip "at home" în 16 gospodării diferite a variat între: 

• 73,69 – 1122,89 µg/kg (prăjirea feliilor de cartofi în ulei de floarea-soarelui) 

• 40,26 – 1395,33 µg/kg (prăjirea feliilor de cartofi în ulei de palmier) 
 

 
Figura 2. Variația nivelului de AA (µg/kg) din cartofii prăjiți în ulei de floarea-soarelui/palmier din 16 gospodării 

 
Nivelul de AA din cartofii prăjiți a fost influențat de condițiile de prăjire specifice fiecărei gospodării: raportul dintre cantitatea de 
cartofi și cantitatea de ulei, dimensiunea feliilor de cartofi, flacăra de la aragaz utilizată pe parcursul prăjirii cartofilor sau de tipul de 
vas folosit la prăjirea cartofilor etc. 
Parametri de culoare (L*, a*, b*) în cazul prăjirii cartofilor în ulei de floarea-soarelui, în condiții de tip "at home" din cele 16 
gospodării, au prezentat corelații liniare (R2 = 0,5192 - 0,7346) cu nivelul de AA format în cartofii prăjiți (figura 3). Corelații mai 
bune au fost înregistrate în cazul parametrului L*. 
 

 
Figura 3. Corelația dintre nivelul de AA (µg/kg) și parametri de culoare (L*, a*, b*) din cartofi prăjiți în uleiul de floarea-soarelui 

 

➢ condițiile de prăjire (temperatura, durata) ale feliilor de cartofi, în ulei de palmier, în condiții de tip "fast food" au 
determinat variații ale nivelului de AA, astfel: 

• la 1500C: de la 118 47 µg/kg (6 min.), la 199,87 µg/kg (8 min.), la 232,05 µg/kg (11 min.) 
• la 1700C: de la 188,38 µg/kg (6 min.), la 271,32 µg/kg (8 min.), la 684,37 µg/kg (11 min.) 
• la 1900C: de la 192,36 µg/kg (6 min.), la 416,23 µg/kg (8 min.), la 1.114,41 µg/kg (11 min.) 

➢ pre-tratamente aplicate feliilor de cartofi, înainte de prăjirea în condiții de tip "fast-food" au condus la variații ale nivelului  de 
AA:  
• imersarea în apă rece: 2.636,06 µg/kg (0 min.), 1.973,69 µg/kg (15 min.), 1.809,19 µg/kg (60 min.), 1.394,26 µg/kg (120 min.) 

• imersarea în apă caldă, 800C: 2.636,06 µg/kg (0 min.), 1.777,61 µg/kg (10 min.), 1.630,82 µg/kg (15 min.) 
➢ utilizarea repetată (x 5 ori) a uleiului de floarea-soarelui/palmier la prăjirea cartofilor în condiții de tip "fast food" au 

determinat variații semnificative ale nivelului de AA: 

• de la 1.279,89 µg/kg pentru prima prăjire la 1.560,06 µg/kg pentru a cincea prăjire, în cazul prăjirii în ulei de floarea-soarelui 



• de la 1.129,58 µg/kg pentru prima prăjire la 1.147,25 µg/kg pentru a cincea prăjire, în cazul prăjirii în ulei de palmier 
 
C. Studii experimentale privind influența unor factori tehnologici asupra nivelului de AA din cafea. Factorii tehnologici 

analizați au fost:  
 
➢ specia/originea cafelei  a condus la variația diferită a nivelului de AA (figura 4), astfel: 

• 66,53 ÷ 159,63 µg/kg, cu o medie de 136,93 µg/kg, în cazul cafelei din specia Arabica 100% (n = 13) 

• 130,84 µg/kg, în cazul cafelei amestec, 80% specia Arabica și 20% specia Robusta (n = 1) 

• 108,48 µg/kg, în cazul cafelei amestec, 50% specia Arabica și 50% specia Robusta (n = 1) 

• 369,18 µg/kg, în cazul cafelei din specia Robusta 100%  (n = 1) 

• 80,82 ÷ 123,97 µg/kg, cu o medie de 106,22 µg/kg în cazul cafelei amestec, speciile Arabica, Robusta în proporții 
necunoscute (n = 5)  

 
➢ brand-ul și sortimentul de cafea au condus la variații diferite ale nivelului de AA, astfel: 

• între 71,20 ÷ 114,72 µg/kg, cu o medie de 97,74 µg/kg pentru 4 sortimente din brand-ul DALLMAYR (figura 5). 
 

  
Figura 4. Variația nivelului de AA din cafea, în funcție de 

specia/originea de cafea (Arabica/Robusta) 
Figura 5. Variația nivelului de AA din sortimentele de cafea 

din brand-ul DALLMAYR 
 

• între 91,05 ÷ 262,09 µg/kg, cu o medie de 131,07 µg/kg pentru 9 sortimente din brand-ul JACOBS (figura 6). 

 
Figura 6. Variația nivelului de AA din sortimentele de cafea din brand-ul JACOBS 

 

• între 80,82 ÷ 201,43 µg/kg, cu o medie de 132,78 µg/kg pentru 11 sortimente din brand-ul TCHIBO (figura 7). 



 
Figura 7. Variația nivelului de AA din sortimentele de cafea din brand-ul TCHIBO 

 

• între 142,38 ÷ 205,53 µg/kg, cu o medie de 163,52 µg/kg pentru 5 sortimente din brand-ul CORSINI (figura 8). 

• între 66,53 ÷ 163,52 µg/kg pentru 6 brand-uri diferite comercializate pe piața din România (figura 9). 
 

  
Figura 8. Variația nivelului de AA din sortimentele de cafea 

ale brand-ului CORSINI 
 

Figura 9. Variația nivelului de AA din cafeaua din diferite 
brand-uri comercializate pe piața din București, 

România 
➢ gradul de prăjire determină variații diferite ale nivelului de AA din cafea, astfel:  

• 119,97 µg/kg pentru cafeaua JACOBS, gradul de prăjire „MEDIUM"  

• 95,21 µg/kg pentru cafeaua JACOBS, gradul de prăjire „DARK"  
 

➢ gradul de măcinare determină variații diferite ale nivelului de AA din cafea, astfel:  

• între 93,67 – 118,15 µg/kg, în cazul măcinării tip "grosier" (gradul 4/14 secunde) a cafelei boabe 

• între 96,14 – 129,09 µg/kg, în cazul măcinării tip "intermediar" (gradul 8/18 secunde) a cafelei boabe 

• între 98,13 – 140,41 µg/kg, în cazul măcinării tip "fin" (gradul 12/26 secunde) a cafelei boabe 

Extracția AA a fost mai bună, pe măsură ce gradul de măcinare a fost mai mic (durata de măcinare a fost mai mare).  
 
➢ durata de infuzie (3, 4, 5 minute) aplicată la prepararea cafelei la IBRIC (16 g cafea/300 mL apă)  nu influențează 

semnificativ (p <0,05) nivelul de AA din băutură (figurile 10 și 11):  

• CORSINI (cod 3): 8,05 µg/L (3 min.); 8,31 µg/L (4 min.); 7,98 µg/L (5 min.), cu o medie de 8,11 µg/L ; 

• JACOBS (cod 8): 13,07 µg/L (3 min.); 12,79 µg/L (4 min.); 13,29 µg/L (5 min.), cu o medie de 13,05 µg/L. 

• TCHIBO (cod 8v): 4,51 µg/L (3 min.); 4,35 µg/L (4 min.); 4,45 µg/L (5 min.), cu o medie de 4,43 µg/L. 
    Nivelurile de AA din băuturile preparate la "IBRIC" din cele 3 branduri au prezentat diferențe semnificative (p <0.0001*). 
 

 
Figura 10. Cafeaua preparată la "IBRIC" 



 

 

 
Figura 11. Variația nivelului de AA (µg/L) din cafeaua preparată la IBRIC  

 
➢ durata de infuzie (3, 4, 5 minute) aplicată la prepararea cafelei la FRENCH PRESS (16 g cafea/300 mL cafea) nu 

influențează semnificativ (p <0,05) nivelul de AA din băutură (figurile 12 și 13):  
▪ CORSINI (cod 3): 8,14 µg/L (3 min.); 7,74 µg/L (4 min.); 7,96 µg/L (5 min.), cu o medie de 7,95 µg/L ; 
▪ JACOBS (cod 8): 12,73 µg/L (3 min.); 12,26 µg/L (4 min.); 12,72 µg/L (5 min.), cu o medie de 12,57 µg/L. 
▪ TCHIBO (cod 8v): 4,56 µg/L (3 min.); 4,08 µg/L (4 min.); 4,47 µg/L (5 min.), cu o medie de 4,37 µg/L. 

     Nivelurile de AA din băuturile preparate la "FRENCH PRESS" din cele 3 branduri au prezentat diferențe semnificative (p  
     <0.0001*). 
 

 
Figura 12. Cafeaua preparată la "FRENCH PRESS"  

 

 

 
Figura 13. Variația nivelului de AA (µg/L) din cafeaua preparată la FRENCH PRESS  

 
➢ raportul cafea/apă (C1- 32 g/600 mL; C2 – 32 g/500 mL; C3 – 32g/400 mL) aplicat la prepararea cafelei la CAFETIERĂ 

influențează semnificativ (p <0,05) nivelul de AA din băutură (figurile 14 și 15):  
▪ CORSINI (cod 3): 8,84 µg/L (C1); 10,71 µg/L (C2); 12,64 µg/L (C3), cu o medie de 10,73 µg/L; 
▪ JACOBS (cod 8): 13,51 µg/L (C1); 16,51 µg/L (C2); 21,79 µg/L (C3), cu o medie de 17,27 µg/L. 
▪ TCHIBO (cod 8v): 5,01µg/L (C1); 5,18 µg/L (C2); 6,91 µg/L (C3), cu o medie de 5,70 µg/L. 

Analizând statistic variantele experimentale (3 branduri de cafea; 3 rapoarte cafea/apă) s-a observat că există diferențe 
semnificative ale conținutului de AA, atât din băutura de cafea preparată la CAFETIERĂ pentru cele trei rapoarte diferite cafea/apă 
(C1, C2, C3) (p<0.0001*), cât și pentru cele 3 branduri de cafea (p<0.0001*). Variația conținutului de AA a prezentat o creștere 
semnificativă (p=0.0001*) cu creșterea raportului cafea:apă și cu brandul de cafea analizat (p=0.0001*). 
 



 
Figura 14. Cafeaua preparată la "CAFETIERĂ"  

 

 
Figura 15. Variația nivelului de AA (µg/L) din cafeaua preparată la CAFETIERĂ  

 
➢ modul de preparare al cafelei la ESPRESSOR determină variații diferite ale nivelului de AA din băutură, astfel:  

▪ modul de selectare "Longo" (g cafea/mL băutură): L1 (8 /120); L2 (16/110); L3 (16 /230) (figurile 16 și 17). 

• CORSINI: L1 -12,79 µg/L; L2 – 20,09 µg/L; L3 - 10,70 µg/L, cu o medie de 14,53 µg/L 

• JACOBS: L1 -15,32 µg/L; L2 – 32,86 µg/L; L3 - 15,73 µg/L, cu o medie de 21,30 µg/L 

• TCHIBO: L1 - 4,73 µg/L; L2 – 11,40 µg/L; L3 - 5,21 µg/L, cu o medie de 7,11 µg/L 
 

 
Figura 16. Cafeaua preparată la "ESPRESSOR"-  "LONGO" 

 

 
Figura 17. Variația nivelului de AA din cafeaua preparată 

la "ESPRESSOR" - "LONGO"  
Figura 18. Variația nivelului de AA din cafeaua preparată la 

"ESPRESSOR" - "RISTRETTO" 

 



▪ modul de selectare "Ristretto" (g cafea/mL băutură): R1 (8/42), R2 (16/32), R3 (16/76) (figurile 18 și 19). 
▪ CORSINI: R1 -24,25 µg/L; R2 – 54,37 µg/L; R3 – 31,33 µg/L, cu o medie de 36,65 µg/L 
▪ JACOBS: R1 -30,50 µg/L; R2 – 95,54 µg/L; R3 – 44,93 µg/L, cu o medie de 56,99 µg/L 
▪ TCHIBO: R1 – 10,39 µg/L; R2 – 29,04 µg/L; R3 – 16,77 µg/L, cu o medie de 18,73 µg/L 

 

 
Figura 19. Cafeaua preparată la "ESPRESSOR" - "RISTRETTO" 

 
➢ depozitarea cafelei boabe (B) la frigider (F) sau la temperatura camerei (C) (figura 20), pe o perioadă de 5 săptămâni 

(săptămâna 0/1/3/5), determină variații diferite ale nivelului de AA din cafea, față de momentul inițial (0), astfel:  

• F:  BF_0 - 262,09 µg/kg; BF_1 - 259,88 µg/kg; BF_2 - 256,84 µg/kg; BF_3 - 253,27 µg/kg; 

• C: BC_0 - 262,09 µg/kg; BC_1 - 236,10 µg/kg; BC_2 - 232,92 µg/kg; BC_3 - 223,15 µg/kg; 

➢ depozitarea cafelei măcinate (M) la frigider (F) sau la temperatura camerei (C) (figura 21), pe o perioadă de 5 săptămâni 

(săptămâna 0/1/3/5), determină variații diferite ale nivelului de AA din cafea, față de momentul inițial (0), astfel:  

• F: MF_0 - 262,09 µg/kg; MF_1 - 256,75 µg/kg; MF_2 - 255,82 µg/kg; MF_3 - 255,01 µg/kg; 

• C: MC_0 - 262,09 µg/kg; MC_1 - 231,06 µg/kg; MC_2 - 229,78 µg/kg; MC_3 - 232,72 µg/kg; 

▪ cafeaua boabe sau măcinată, păstrată la temperatura camerei, determină reduceri mai mari ale nivelului de AA, comparativ  

cu cea păstrată la frigider. 

▪ cafeaua boabe, păstrată la temperatura camerei sau frigider, determină reduceri mai mari ale nivelului de AA, comparativ cu 

cafeaua măcinată, păstrată în aceleași condiții. 

 

  

Figura 20. Cafea boabe (B), păstrată la temperatura 

camerei (C) și la frigider (F) 

Figura 21. Cafea măcinată (M), păstrată la 

temperatura camerei (C) și la frigider (F) 

 
   ESTIMĂRI PRIVIND APLICABILITATEA/IMPACTUL REZULTATELOR PROIECTULUI ASUPRA DOMENIILOR (se vor       
   marca câte căsuţe sunt necesare) 

1. Retehnologizarea unităţilor economice        8.        Reciclarea materialelor 
  2. Modernizarea produselor              9.        Optimizarea deciziei 
  3. Realizarea de produse noi             10.        Protecţia mediului 
  4. Creșterea productivității             11.        Protecţia muncii 
  5. Evitarea/reducerea importului            12. X     Protecţia vieţii şi a sănătăţii 
  6. Reducerea consumurilor energetice            13. X     Creşterea calităţii vieţii 
  7. Reducerea consumurilor de materiale          14.X   Asigurarea calităţii 
                                                                                              15.   Consolidarea domeniilor de specializare inteligentă 

                                                                                       16.   Formarea resursei umane in domenii inovative 
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FIȘĂ 1 - METODĂ  

 
DENUMIRE: Metodă pentru determinarea acrilamidei (AA) din cartofii prăjiți și chipsuri, prin GC-MS/MS -SPE  

DOMENIU DE APLICABILITATE: Laboratoare de analiză a calităţii produselor alimentare 

PREZENTARE GENERALĂ:  Metoda permite analiza cantitativă a AA din cartofii prăjiți și chipsuri prin cromatografie de gaze 

cuplată cu spectrometrie de masă în tandem (GC-MS/MS), cu aplicarea tehnicii de extracție și purificare SPE (figura 1.1). 

 
Figura 1. 1. Diagrama determinării conținutului de AA din cartofi prăjiți, chipsuri și alte produse similare 

 
PRINCIPALELE CARACTERISTICI TEHNICE: 

• Extractele de probă și soluțiile de calibrare derivatizate au fost analizate utilizând un cromatograf de gaze, tip TRACE GC 
ULTRA, cuplat cu spectrometru de masă cu triplu cuadrupol, tip TSQ Quantum XLS (Thermo Fisher Scientific, SUA). Analizele 
au fost realizate în modul de operare, ionizare prin impact electronic, pozitiv (EI+), modul de achiziție: monitorizarea reacției 
selecționate ("Selected Reaction Monitoring - SRM") și modul de scanare a ionilor - Produs ("Product"). A fost utilizată ca, fază 
staționară, o coloană capilară pe bază de polietilen-glicol, TraceGOLD™ TG-WaxMS (Thermo Fisher Scientific, SUA), cu 
lungimea de 30 m, diametrul interior 0,25 mm și grosimea filmului de 0,25 µm, iar ca fază mobilă s-a utilizat He, cu un debit 
constant de 1,6 ml/min. Argonul a fost utilizat ca gaz de coliziune (1 mTorr). 1 µL de probă a fost injectat într-un injector, tip Right 
PTV, utilizând un autosampler TriPlus AS (Thermo Fisher Scientific, SUA), în modul split, cu un raport de splitare 1:10. AA și IS 
au fost identificați prin fragmentele de ioni corespunzătoare ionilor derivatizați, 2-BPA (2 brompropenamida) și 2-BP(13C3)A cu 
timpi de retenție ai AA și IS, de 10,65 min. ± 30 sec. Coliziunea ionilor precursori în Q1, cu m/z 151 și 154 au condus la formarea 
ionilor produs (fiică) în Q2 cu m/z 70 (2-BPA) și 73 (2-BP(13C3)A), care au fost utilizați pentru cuantificare. Calculul concentrației 
în AA în probele test s-a bazat pe raportul ariilor picurilor corespunzătoare ionilor produs, cu m/z 70 pentru 2-BPA și m/z 73 
pentru 2-BP(12C3)A. 

• Metoda a fost validată "in house", prin analiza produselor de tip "cartofi prăjiți" și "chipsuri de cartofi" contaminate în mod natural 
și fortificate, în domeniile 30,87 – 1.152,88 µg/kg, respectiv,  20,83 - 1.863,99 µg/kg (figura 1.2).  
 



 
Figura 1.2. Raport de validare intern al metodei de determinare a AA din cartofi prăjiți, chipsuri  

 

EFECTUL SOCIAL: concretizat prin corecta informare a consumatorilor cu privire la conținutul de AA din cartofii prăjiți, chipsuri și 

alte produse similare pe bază de cartofi, comercializate pe piața din România, în vederea creșterii siguranței alimentare și creșterii 

calității vieții. 

EFECTUL ECONOMIC: introducerea în practica de laborator a unei metoda GC-MS/MS pentru determinarea AA din produsele pe 

bază de cartofi, cu utilizarea tehnicii de extracție și purificare SPE, mai rapidă, mai simplu de aplicat față de tehnica existentă în 

laborator (purificare cu florisil) și cu consum redus de reactivi și consumabile. Agenții economici din industria alimentară, autoritățile 

din domeniul siguranței alimentare și protecției consumatorilor vor putea analiza și evalua produsele pe bază de cartofi, conform 

Regulamentului (CE) nr. 2158/2017, prin utilizarea serviciului nou dezvoltat. 

EFECTUL DE MEDIU: utilizarea unei tehnici noi de extracție și purificare (SPE) mai sigure pentru protecția analistului chimist, cu 

impact minim asupra mediului înconjurător, prin cantitățile reduse de reziduuri de solvenți și reactivi. 

POTENȚIALI PRODUCĂTORI/FURNIZORI DE SERVICII: laboratoare de analiză a calităţii produselor alimentare. 

POTENŢIALI UTILIZATORI:  

• agenții economici din industria de prelucrare a cartofilor sub formă de chipsuri  

• fast-food-urile de pe piața din România, care au ca activitate, prăjirea cartofilor  

• autorități din domeniu care vor putea verifica produsele pe bază de cartofi, din punct de vedere al nivelului de AA  

• alte institute, universități etc. cu care se vor deschide noi oportunități de cercetare și colaborare, naționale și internaționale în 

domeniul siguranței alimentare și în special al contaminantului chimic, AA. 

 
DIRECTOR GENERAL                   DIRECTOR DE PROGRAM              RESPONSABIL PROIECT 

 
                       Conf. dr. BELC Nastasia                 Dr. ing. DUȚĂ Denisa Englantina         Dr. ing. NEGOIȚĂ Mioara 
 
 



FIȘĂ 2 - METODĂ  

 
DENUMIRE: Metodă pentru determinarea acrilamidei (AA) din cafea prăjită, cafea instant (solubilă) și înlocuitori de cafea (cafea 
instant pe bază de cereale, pe bază de cicoare și în amestec) prin GC-MS/MS - SPE.  
DOMENIU DE APLICABILITATE: Laboratoare de analiză a calităţii produselor alimentare. 
PREZENTARE GENERALĂ:  Metoda permite analiza cantitativă a AA din cafea prăjită, cafea instant (solubilă) și înlocuitori de 
cafea, prin cromatografie de gaze cuplată cu spectrometrie de masă în tandem (GC-MS/MS), cu aplicarea tehnicii de extracție și 
purificare SPE (figura 2.1). 
 

 
Figura 2.1. Diagrama determinării conținutului de AA din cafea prăjită, cafea instant (solubilă) și înlocuitori de cafea 

. 
PRINCIPALELE CARACTERISTICI TEHNICE: 

• Metoda a fost validată "in house", prin analiza produselor de tip cafea prăjită și cafea instant (solubilă) și înlocuitori de cafea, 
contaminate în mod natural și fortificate, în domeniile 6,16 – 958,05 µg/kg și 20 – 2.360,22 µg/kg.  

• Caracteristicile de performanță ale metodei sunt prezentate în rezumatul raportului de validare din figura 2.2. 
EFECTUL SOCIAL: concretizat prin corecta informare a consumatorilor cu privire la conținutul de AA din cafea, comercializată pe 
piața din România, în vederea creșterii siguranței alimentare și creșterii calității vieții. 
EFECTUL ECONOMIC: introducerea în practica de laborator a unei metode GC-MS/MS pentru determinarea AA din cafea, cu 
utilizarea unei tehnicii de extracție și purificare SPE, rapide, simplu de aplicat și cu consum redus de reactivi și consumabile. 
Agenții economici din industria alimentară, autoritățile din domeniul siguranței alimentare și protecției consumatorilor vor putea 
analiza și evalua cafeaua, conform Regulamentului (CE) nr. 2158/2017, prin utilizarea serviciului nou dezvoltat. 
EFECTUL DE MEDIU: utilizarea unei tehnici noi de extracție și purificare (SPE) sigure pentru protecția analistului chimist și cu 
impact minim asupra mediului înconjurător, prin cantități reduse de reziduuri de solvenți și reactivi. 
POTENȚIALI PRODUCĂTORI/FURNIZORI DE SERVICII: laboratoare de analiză a calităţii produselor alimentare. 

 



 
Figura 2.2. Raport de validare intern al metodei de determinare a AA din cafea prăjită, cafea instant (solubilă) și înlocuitori de 

cafea 
 

POTENŢIALI UTILIZATORI:  

• agenții economici din industria de prelucrare a cafelei  

• cafenele de pe piața din România 

• autorități din domeniu care vor putea verifica cafeaua din punct de vedere al nivelului de AA 

• alte institute, universități etc. cu care se vor deschide noi oportunități de cercetare și colaborare, naționale și internaționale în 
domeniul siguranței alimentare și în special al contaminantului chimic, AA. 
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FIȘĂ 3 - METODĂ  

 
DENUMIRE: Metodă pentru determinarea acrilamidei (AA) din pâine, biscuiți și alte produse similare prin GC-MS/MS - SPE.  
DOMENIU DE APLICABILITATE: Laboratoare de analiză a calităţii produselor alimentare. 
PREZENTARE GENERALĂ:  Metoda permite analiza cantitativă a AA din produsele pe bază de cereale (pâine, biscuiți și alte 
produse similare) prin cromatografie de gaze cuplată cu spectrometrie de masă în tandem (GC-MS/MS), prin aplicarea tehnicii de 
extracție și purificare SPE, cu îmbunătățirea tehnicii de extracție și purificare cu florisil, dezvoltată anterior în laborator (figura 3.1). 
 

 
 

Figura 3.1. Diagrama comparativă a metodei noi (SPE) de pregătire a probelor de pâine, biscuiți și alte produse similare cu 
metoda existentă în laborator (cu florisil, acreditată RENAR) în vederea determinării AA prin GC-MS/MS 

 

PRINCIPALELE CARACTERISTICI TEHNICE: 

• metoda SPE (figura 3.1) constă în degresarea probelor cu hexan, extracția AA cu apă, purificarea extractului prin coloane de 
extracție în fază solidă, SPE, urmată de derivatizare. Purificarea extractului de AA s-a realizat pe 2 cartușe de extracție în fază 
solidă: Isolute Multimode (SPE 1) care conține materiale de extracție non-polare, grupe C18, pe bază de siliciu, de rășini 
schimbătoare de anioni și cationi, cu o capacitate de extracție de 1000 mg/6 mL cu rolul de a păstra în porii coloanei un număr 
cât mai mare de componente matriceale (compuși nepolari, ca anioni și cationi) fără a păstra AA și Isolute ENV+ (SPE 2) care 
conține materiale pe bază de polistiren-divinilbenzen pentru extracția analiților polari din probe apoase, cu o capacitate de 
extracție de 500 mg/6 mL, relativ mare de a reține AA. Extractul se încarcă pe coloană, se spală cu apă și în final se eluează AA, 
cu un amestec format din metanol și apă, într-un raport 60:40 (v/v).  
Metoda SPE a fost validată "in house" și autorizată ANSVSA, prin analiza produselor de tip pâine, biscuiți și alte produse similare 
contaminate în mod natural și fortificate, în domeniile 6,20 – 116,34 µg /kg, respectiv, 8 – 2.421,44 µg/kg. 
Caracteristicile de performanță ale metodei SPE sunt prezentate în rezumatul raportului de validare din figura 3.2.  

• metoda cu florisil (figura 3.1) utilizată la prepararea extractelor de AA a constant în extracția AA cu apă, purificare I cu soluții 
Carrez I și II, derivatizare și purificare II a compusului derivatizat de AA. În această metodă, purificarea pe coloană se realizează  
după derivatizare, față de metoda SPE, cu folosirea unei coloane de sticlă care conține o umplutură formată din silicat de 
magneziu activat (florisil), cu dimensiunea porilor de 60 – 100 mesh (150 – 250 µm). Pe această coloană este purificat cu hexan, 
extractul de derivat dibromurat de AA, 2,3- dibrompropenamida (2,3-DBPA), de alți componenți din matrice. 2,3-DBPA este 
reținut în porii coloanei, apoi acesta este eluat cu acetonă.  
Metoda cu florisil este implementată în laborator, autorizare ANSVSA nr. 58/15.01.2018 (autorizare inițială în 2015) și acreditare 
RENAR, certificat de acreditare nr. LI 1210/Anexa nr. 1/19.11.2020 (acreditare inițială în 2016) 

• derivatizarea extractelor de AA, pentru ambele tehnici de extracție și purificare s-a realizat cu compuși ai bromului (KBr, apă de 
brom), rezultând compusul dibromurat de AA (2,3-DBPA). Acest compus a fost extras din soluția rezultată, cu un amestec de 
solvenți, format din acetat de etil:hexan (4:1, v/v). Compusul 2,3-DBPA a fost transformat prin reacție cu trietilamina, într-un 
compus mult mai stabil, 2-brompropenamida (2-BPA), care apoi, a fost analizat prin GC-MS/MS-SRM. 
 

 



 
Figura 3.2. Raport de validare intern al metodei de determinare a AA din pâine, biscuiți și alte produse similare 

 
EFECTUL SOCIAL: concretizat prin corecta informare a consumatorilor cu privire la conținutul de AA din produsele pe bază de 
cereale, comercializate pe piața din România, în vederea creșterii siguranței alimentare și creșterii calității vieții. 
EFECTUL ECONOMIC: introducerea în practica de laborator a unei metode GC-MS/MS pentru determinarea AA din pâine, biscuiți 
și alte produse similare, cu utilizarea unei tehnicii de extracție și purificare SPE, rapide, simplu de aplicat și cu consum redus de 
reactivi și consumabile. Agenții economici din industria alimentară, autoritățile din domeniul siguranței alimentare și protecției 
consumatorilor vor putea analiza și evalua produsele pe bază de cereale, conform Regulamentului (CE) nr. 2158/2017, prin 
utilizarea serviciului nou dezvoltat. 
EFECTUL DE MEDIU: utilizarea unei tehnici noi de extracție și purificare (SPE) sigure pentru protecția analistului chimist și cu 
impact minim asupra mediului înconjurător, prin cantitățile reduse de reziduuri de solvenți și reactivi. 
POTENȚIALI PRODUCĂTORI/FURNIZORI DE SERVICII: laboratoare de analiză a calităţii produselor alimentare 
POTENŢIALI UTILIZATORI:  

• agenții economici din industria de prelucrare a produselor de panificație, patiserie și produse pe bază de cereale;  

• autorități din domeniu care vor putea verifica produsele de panificație, produsele pe bază de cereale și alte produse similare din 
punct de vedere al nivelului de AA; 

• alte institute, universități etc. cu care se vor deschide noi oportunități de cercetare și colaborare, naționale și internaționale în 
domeniul siguranței alimentare și în special al contaminantului chimic, AA. 
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FIȘĂ 4 - METODE DE REDUCERE A NIVELULUI DE ACRILAMIDĂ DIN CARTOFII PRĂJIȚI 

 
DENUMIRE: Metode de reducere a nivelului de acrilamidă (AA) din cartofii prăjiți.  
DOMENIU DE APLICABILITATE: Consumatori; agenți economici; fast-food-uri; restaurante 
PREZENTARE GENERALĂ: Metodele de reducere a nivelului de AA din cartofii prăjiți au fost stabilite pe baza studiilor 
experimentale efectuate în cadrul proiectului PN 19020301. 
PRINCIPALELE CARACTERISTICI TEHNICE: 
1. Creșterea dimensiunii feliilor de cartofi la prăjirea în condiții de tip "fast food", determină reducerea nivelului de AA, cu 

circa 2 – 66% (figura 4.1), astfel: 

• 2% pentru 9 mm față de 7 mm și cu 14% pentru 11 mm față de dimensiunea de 7 mm (1900C, 6 min) 

• 51% pentru 9 mm față de 7 mm și cu 59 % pentru 11 mm față de dimensiunea de 7 mm (1900C, 8 min) 

• 58% pentru 9 mm față de 7 mm și cu 66% pentru 11 mm față de dimensiunea de 7 mm (1900C, 11 min) 

  

Figura 4.1. Variația AA la cartofii prăjiți în condiții de tip "fast-food", în funcție de dimensiunea feliilor de cartofi și durata de prăjire 
 
2. Pre-tratamentele aplicate feliilor de cartofi, înainte de prăjirea în condiții de tip "at home" conduc la reducerea nivelului  de 

AA, cu circa 4 – 96%, față de proba martor (0 min.), astfel:  

• imersarea în apă rece (figura 4.2) cu circa: 42% timp 15 min; 81% timp 60 min; 89% timp 120 min. 

• imersarea în apă caldă (figura 4.3): 
▪ la 600C, cu circa: 4%, timp de 5 min.; 56%, timp de 10 min.; 71%, timp de 15 min. 
▪ la 700C, cu circa: 89%, timp de 5 min.; 92%, timp de 10 min.; 93%,timp de 15 min. 
▪ la 800C, cu circa: 91%, timp de 5 min.; 96%, timp de 10 min.; 96%, timp de 15 min. 

 

  
Figura 4.2. Variația nivelului de AA din cartofii prăjiți, în condiții 
de tip "at home", în funcție de durata de imersare în apă rece  

Figura 4.3. Variația nivelului de AA din cartofii prăjiți, în condiții de 
tip "at home", în funcție de temperatura/durata de imersie în apă 

caldă 
 

• imersarea în soluție de sare, 30 min., cu circa: 25% în soluție de sare de 0,05%; 31% la în soluție de sare de 1% (figura 4.4). 

• imersarea în soluție de acid citric, 30 min, cu circa: 60% în soluție de acid citric de 0,05%; 77% în soluție de acid citric de 
0,1%; 96% în soluție de acid citric de 1% (figura 4.5). 



  

Figura 4.4. Variația nivelului de AA din cartofii prăjiți în 
condiții de tip "at home" în funcție de pre-tratamentul cu 

soluție de NaCl 

Figura 4.5. Variația nivelului de AA din cartofii prăjiți în 
condițuu de tip "at home", în funcție de pre-tratamentul cu 

soluție de acid citric 
 
3. Pre-tratamente aplicate feliilor de cartofi, înainte de prăjirea în condiții de tip "fast-food" au condus la reducerea nivelului  

de AA, cu circa 25 ÷ 47%, față de martor (0 min.), astfel:  

• imersarea în apă rece (figura 4.6), cu circa: 25% timp 15 min; 31% timp 60 min; 47% timp 120 min.  

• imersarea în apă caldă, la 800C, cu circa:  33% timp 10 min.; 38% timp 15 min. (figura 4.7). 
 

  
Figura 4.6. Variația nivelului de AA din cartofii prăjiți în condiții 
de tip "fast food", în funcție de durata de imersare în apă rece  

Figura 4.7. Variația nivelului de AA din cartofii prăjiți în 
condiții de tip "fast food", în funcție de pre-tratamentul în apă 

caldă 
 
4. Scăderea temperaturii (190, 170, 1500C) și a duratei de prăjire (11, 8, 6 minute) la prăjirea cartofilor în ulei de palmier, în 

condiții de tip "fast food", determină scăderi ale nivelului de AA (figura 4.8), cu circa: 

• 2,07% de la 1900C la 1700C și cu 38,41% de la 1900C la 1500C pentru 6 min. 

• 34,81% de la 1900C la 1700C și cu 51,98% de la 1900C la 1500C pentru 8 min. 

• 38,59% de la 1900C la 1700C și cu 79,18% de la 1900C la 1500C pentru 11 min. 
 

 
Figura 4.8. Variația nivelului de AA din cartofii prăjiți în condiții de tip "fast-

food", în funcție de temperatura-durata de prăjire 
 

EFECTE SOCIO-ECONOMICE ŞI DE MEDIU: Aplicarea metodelor de reducere, adecvate, la prăjirea cartofilor se concretizează 
prin creșterea siguranței alimentare, creșterea calității vieții și protecției consumatorilor. Consumatorii, fast food-urile vor putea 



evalua și selecta metodele de reducere ale nivelului de AA din cartofii prăjiți, fără a afecta în mod negativ, calitatea și siguranța 
microbiană a produsului finit. 
POTENȚIALI PRODUCĂTORI/FURNIZORI DE SERVICII: Restaurante, fast food-uri 
POTENŢIALI UTILIZATORI:  

• Fast food-urile/restaurantele vor putea selecta și aplica metodele de reducere adecvate pentru nivelul de AA din cartofii prăjiți 

• Utilizatorii finali (consumatorii) prin indicarea măsurilor de reducere a nivelului de AA din cartofii prăjiți 

• Alte institute, universități etc. cu care se vor deschide noi oportunități de cercetare și colaborare, naționale și internaționale în 
domeniul siguranței alimentare și în special în reducerea nivelului de AA din cartofii prăjiți. 
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FIȘĂ 5 - METODE DE REDUCERE A NIVELULUI DE ACRILAMIDĂ DIN CAFEA 

 
DENUMIRE: Metode de reducere a nivelului de acrilamidă (AA) din cafea.  
DOMENIU DE APLICABILITATE: Consumatori; agenți economici; cafenele 
PREZENTARE GENERALĂ: Metodele de reducere a nivelului de AA din cafea au fost stabilite pe baza studiilor experimentale 
efectuate în cadrul proiectului PN 19020301. 
PRINCIPALELE CARACTERISTICI TEHNICE: 
1. Gradul de prăjire mai mare al cafelei ("dark") conduce la o reducere a nivelului de AA cu circa 21% față de un grad de  prăjire 

mai mic  ("medium") pentru același tip de cafea, JACOBS (figura 5.1).  
 

 
Figura 5.1. Variația nivelului de AA din cafeaua "Jacobs" cu grade de prăjire "DARK" și "MEDIUM" 

 
2. Tehnicile de preparare a cafelei la IBRIC (32 g cafea/600 mL apa) și FRENCH PRESS (32 g cafea/600 mL apa) determină  

reduceri ale nivelului de AA față de tehnica de preparare la CAFETIERĂ (32 g/600 mL) (figura 5.2), cu circa: 

• 4- 13% în cazul cafelei preparate la IBRIC comparativ cu cea preparată la CAFETIERĂ 

• 7- 15% în cazul cafelei preparate la FRENCH PRESS comparativ cu cea preparată la CAFETIERĂ 
 

 
Figura 5.2. Variația comparativă a nivelului de AA din cafeaua preparată la: IBRIC, FRENCH PRESS, CAFETIERĂ 

 
3. Reducerea raportului cafea/apă (C1- 32 g/600 mL; C2 – 32 g/500 mL; C3 – 32g/400 mL) aplicat la prepararea cafelei la 

CAFETIERĂ determină reducerea nivelului de AA (figura 5.3), cu circa: 

• 17% (Corsini); 18% (Jacobs); 3% (TCHIBO), în cazul C1 față de C2. 

• 15% (Corsini); 24% (Jacobs); 25% (TCHIBO), în cazul C2 față de C3.  

• 30% (Corsini); 38% (Jacobs); 27% (TCHIBO), în cazul C1 față de C3. 
 



 
Figura 5.3 Variația comparativă a nivelului de AA din cafeaua preparată la CAFETIERĂ cu raport cafea/apă diferit  

 
4. Modul de selectare "LONGO" (L1 – 8g/ceașcă; L2 – 16 g/ceașcă; L3 – 16g/2 cești) la prepararea cafelei la ESPRESSOR, 

determină reducerea nivelului de AA, față de modul de selectare "RISTRETTO" (R1 – 8g/ceașcă; R2 – 16 g/ceașcă; R3 – 
16g/2 cești) (figura 5.4), cu circa: 90 – 120% în cazul L1 față de R1; 155 – 191% în cazul L2 față de R2; 186 – 222% în cazul 
L3 față de R3; 

 

 
Figura 5.4. Variația comparativă a nivelului de AA din cafeaua preparată la ESPRESSOR,  "Longo" față de "Ristretto" 

 
5. Păstrarea cafelei, timp de 5 săptămâni, la temperatura camerei (C) determină o reducere a nivelului de AA mai mare față de 
cafeaua păstrată la frigider (F), cu circa:   

• 10 – 15% pentru cafeaua boabe. 

• 12% pentru cafeaua măcinată  
 
EFECTE SOCIO-ECONOMICE ŞI DE MEDIU: Aplicarea metodelor de reducere, adecvate, la prăjirea, prepararea și păstrarea 
cafelei etc. se concretizează prin creșterea siguranței alimentare, creșterea calității vieții și protecției consumatorilor.  
POTENȚIALI PRODUCĂTORI/FURNIZORI DE SERVICII: agenți economici; cafenele 
POTENŢIALI UTILIZATORI:  

• Cafenelele vor putea selecta și aplica metodele de reducere adecvate pentru nivelul de AA din băuturile de cafea. 

• Utilizatorii finali (consumatorii) prin indicarea măsurilor de reducere a nivelului de AA la prepararea băuturile de cafea. 

• Alte institute, universități etc. cu care se vor deschide noi oportunități de cercetare și colaborare, naționale și internaționale în 
domeniul siguranței alimentare și în special în reducerea nivelului de AA din cafea. 
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