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Capitolul I - Cadrul general de dezvoltare strategică  

I.1 Domeniul de cercetare  

De aproximativ 30 de ani, producția alimentară în România, dar și la nivel european și internațional, 

s-a schimbat total, apărând pe lanțul alimentar o diversitate de substanțe agrochimice de sinteză 

utilizate în fertilizarea și tratarea plantelor, antibiotice și alte medicamente noi folosite în tratarea 

bolilor la animale, concentrate furajere și aditivi furajeri utilizate în furajarea animalelor de fermă 

cu rol de eficientizare a producției de carne sau lapte, aditivi alimentari care eficientizează 

procesarea alimentelor precum și caracteristicile acestora.  

De asemenea, legislația s-a îmbogățit și s-a schimbat în tot acest timp în vederea introducerii unor 

concepte noi precum Novel Food (pentru ingredientele alimentare introduse după 1997) sau 

Alimente Modificate Genetic (după 1990), ambele tipuri de alimente având nevoie de acceptul 

consumatorilor, conceptul de producție sau procesare ecologică/organică ori biologică, sau alimente 

tradiționale protejate la nivel european prin cele 3 scheme de indicații geografice sau specialități 

tradiționale precum: PDO – protejarea denumirii de origine, PGI – protejarea indicației geografice 

și TSG – specialități tradiționale garantate, apărute în 1992 etc. Toate schimbările, în sensul 

creșterii profitabilității producției agroalimentare, au făcut ca o parte din consumatori să își piardă 

încrederea în compoziția sănătoasă a alimentelor și în rolul alimentelor de a fi factor de protecție 

împotriva îmbolnăvirilor. Celelalte abordări de etichetare sau certificare au făcut ca unii 

consumatori, care aleg cu mare grijă alimentele, să le aleagă pe cele certificate, verificate și 

încadrate în scheme și sisteme de calitate. Acești consumatori au încredere în alimentele pe care le 

consumă și le consideră sigure și nutritive.  

Evidențele științifice arată că este necesar să regăsim rolul alimentului în menținerea statusului de 

sănătate și de prevenție împotriva îmbolnăvirilor. Costurile legate de sănătate, tratamentele și 

sprijinul statului pentru familiile cu probleme de sănătate sunt foarte mari. Pentru a descrește aceste 

costuri, pentru a reduce numărul îmbolnăvirilor și pentru a crește bunăstarea oamenilor este 

necesară o nouă abordare: concentrarea eforturilor către prevenție și acordarea unei importanțe 

cuvenite producției alimentare și calității alimentelor, acestea constituind unul dintre cei mai 

importanți factori care influențează statusul de sănătate al organismului uman. 

Domeniul de cercetare al Institutului Național de Cercetare-Dezvoltare pentru Bioresurse 

Alimentare – IBA București este reprezentat de domeniul agroalimentar, Bioeconomie. Obiectivele 

și direcțiile științifice ale IBA București sunt: 

A. Siguranță alimentară: 

− Detectarea și reducerea nivelului de contaminanți alimentari (chimici și microbiologici); 

− Studiul microecologiei alimentelor;  

− Dezvoltarea de metode inovative de conservare;  

− Dezvoltarea de metode și protocoale de identificare a autenticității alimentelor (calitate și 

origine); 

− Dezvoltarea de tehnologii alimentare care previn apariția unor contaminanți de proces;  

− Găsirea de soluții de management pe lanțul alimentar privind prevenirea contaminării 

alimentelor; 

− Identificarea și combaterea fraudelor alimentare (ingrediente și produse contrafăcute). 
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B. Nutriție: 

 

− Identificarea macro și micronutrienților și a compușilor bioactivi din alimente și rolul lor în 

sănătate; 

− Influența dietei asupra stării de sănătate a organismului;  

− Înțelegerea legăturii dintre aliment, dietă, intoleranțele alimentare (ex. boala celiacă și 

fenilcetonuria) și alergii (de ex. la produse apicole); 

− Proiectarea de noi matrici alimentare îmbogățite în compuși bioactivi pentru diferite categorii de 

consumatori; 

− Proiectarea de alimente funcționale și personalizate cu proprietăți nutritive specifice; 

− Creșterea diversității materiilor prime vegetale pentru obținerea alimentelor în vederea 

îmbunătățirii nutriționale a acestora cu efect în creșterea biodiversității; 

− Înțelegerea influenței modului de procesare în biodisponibilitatea nutrienților.  

C. (Bio)tehnologii alimentare: 

− Dezvoltarea de tehnologii alimentare protective, non-invazive pentru menținerea cât mai mult 

posibil a nivelului de nutrienți existent în materiile prime; 

− Dezvoltarea de tehnologii alimentare ecologice și tehnologii cu minimizarea utilizării aditivilor 

de sinteză utilizați la procesarea alimentelor; 

− Dezvoltarea de tehnologii/biotehnologii sustenabile, cu consum de energie redus, în contextul 

economiei circulare - biorafinării; 

− Dezvoltarea de tehnologii noi, inovative de obținere a unor alimente cu proprietăți nutritive și 

senzoriale destinate diferitelor categorii de consumatori; 

− Valorificarea superioară a sub-produselor și deșeurilor provenite din industria alimentară. 

D. Științele consumatorului și analiză senzorială: 

− Înțelegerea atitudinii consumatorilor în ceea ce privește alegerea alimentelor;    

− Înțelegerea comportamentului alimentar al consumatorului român; 

− Identificarea determinanților alimentari care conduc la preferințele alimentare; 

− Relația dintre consumator și disponibilitatea alimentelor pe piață; 

− Declarația nutrițională, etichetarea produselor alimentare cu mențiuni nutriționale și de sănătate; 

− Influența modului de comunicare comercială (publicitate/mesaje promoționale) asupra deciziei 

consumatorilor de achiziție a alimentelor;  

− Cunoașterea comportamentului alimentar al consumatorului român; 

− Identificarea determinanților alimentari care conduc la preferințele alimentare; 

− Relația dintre consumator și disponibilitatea alimentelor pe piață. 
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I.2 Integrarea direcțiilor de cercetare specifice INCD în spațiul național și 

european de cercetare-dezvoltare și inovare 

 

I.2.1 La nivel național 

Planul de Dezvoltare Instituțională al INCDBA IBA București este definit în lumina Strategiilor 

pentru Specializare Inteligentă (RIS3 Strategy) luând în considerare următoarele: 

− Obiectivele strategiei naționale de cercetare, dezvoltare și inovare, prioritățile, provocările și 

nevoile naționale; 

− Punctele tari ale regiunii sau ale țării, avantajele competitive și potențialul pentru excelență; 

− Alinierea la provocările societale de nivel european și mondial cuprinse în strategiile europene 

din domeniu.   

− Având ca scop: 

− Crearea de locuri de muncă bazate pe cunoaștere; 

− Creșterea valorii adăugate a produselor agroalimentare; 

− Atragerea de investiții private naționale și internaționale pentru a exploata rezultatele cercetării; 

− Implicarea actorilor de pe lanțul alimentar în cercetare; 

− Stimularea inovării; 

− Exploatarea economică a oportunităților și a tendințelor emergente; 

− Asigurarea sinergiilor dintre IBA și partenerii de cooperare; 

− Îmbunătățirea conexiunilor internaționale și cooperarea cu alte organizații interesate de inovare, 

clustere regionale. 

Documente strategice la nivel național: 

− Hotărârea   Guvernului României Nr. 929 din 21.10.2014 privind aprobarea Strategiei naționale 

de cercetare, dezvoltare și inovare 2014 – 2020, publicată în: Monitorul Oficial Nr. 785 din 

28.10. 2014;  

− Hotărârea Guvernului României Nr. 81/2017 de Modificare și completare a Strategiei naționale 

de cercetare, dezvoltare și inovare 2014-2020; 

− Strategia de cercetare-inovare în domeniul agricol (https://www.madr.ro/docs/cercetare/strategia-

cercetare-inovare.pdf). 

 

I.2.2 La nivel internațional 

Food 2030 este o inițiativă europeană,  un răspuns la timp al politicii UE în domeniul cercetării și 

inovării în ceea ce privește evoluțiile recente ale politicii internaționale, inclusiv angajamentele din 

cadrul SDG și COP21, care se bazează pe patru priorități principale în ceea ce privește securitatea 

alimentară și nutriția: 

- Nutriție pentru o dietă durabilă și sănătoasă: asigurarea că alimentele și apa sunt 

disponibile, convenabile și accesibile tuturor. Aceasta implică reducerea malnutriției, asigurarea 

unor niveluri ridicate de siguranță alimentară și trasabilitate, reducerea incidenței bolilor cronice 

netransmisibile și sprijinirea tuturor cetățenilor și consumatorilor în adoptarea unor diete durabile și 

sănătoase pentru o bună sănătate și bunăstare;  

http://www.research.gov.ro/uploads/sistemul-de-cercetare/legislatie-organizare-si-functionare/legislatia-sistemului-de-cercetare/hg-929-2014.pdf
http://www.research.gov.ro/uploads/sistemul-de-cercetare/legislatie-organizare-si-functionare/legislatia-sistemului-de-cercetare/hg-929-2014.pdf
https://www.madr.ro/docs/cercetare/strategia-cercetare-inovare.pdf
https://www.madr.ro/docs/cercetare/strategia-cercetare-inovare.pdf


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

 
 

5 

 

5 

- Sisteme alimentare inteligente și durabile în ceea ce privește clima: crearea de sisteme 

alimentare inteligente, adaptate la atenuarea schimbărilor climatice și la conservarea resurselor 

naturale. Această prioritate urmărește să sprijine ecosistemele sănătoase și productive și să asigure 

biodiversitatea în sistemele alimentare (producția, prelucrarea, distribuția și logistica), inclusiv în 

ceea ce privește diversitatea culturală și ecologică. Resursele naturale (apă, sol, pământ și mare) 

sunt utilizate în mod durabil în limitele granițelor planetare și sunt disponibile generațiilor viitoare; 

- Circularitate și eficiența resurselor sistemelor alimentare: Implementarea principiilor 

economiei circulare eficiente din punct de vedere al resurselor în întregul sistem alimentar, 

reducând în același timp amprenta sa ecologică. Circularitatea este aplicată pentru sistemele 

alimentare durabile și eficiente din punct de vedere al utilizării resurselor, iar pierderile de alimente 

și deșeurile sunt reduse la minimum;  

- Inovarea și întărirea comunităților: stimularea inovării și a investițiilor, în același timp cu 

întărirea comunităților. Dezvoltarea unui ecosistem larg de inovare care conduce la noi modele de 

afaceri și la produse, bunuri și servicii cu valoare adăugată, care să răspundă nevoilor, valorilor și 

așteptărilor societății într-un mod responsabil și etic. Apariția de locuri de muncă în întreaga UE, 

favorizează dezvoltarea înfloritoare a economiei naționale și locale, a comunităților din mediul 

urban, rural și de coastă. Existența unor parteneriate mai strânse cu industria și producătorii de 

alimente, dezvoltarea de noi piețe care să funcționeze într-o manieră responsabilă vor favoriza 

prețurile, incluziunea, durabilitatea și un comerț echitabil. Acumularea de cunoștințe și dovezi 

științifice de la actorii de pe lanțul agroalimentar, dovezi care susțin dezvoltarea și implementarea 

de politici relevante în cadrul sistemelor alimentare naționale. 

Inițiativa Food 2030 a fost lansată după Expoziția Mondială de la Milano din 2015.  

 

I.3 Caracteristici ale mediului socio-economic  

Industria alimentară și a băuturilor este cel mai mare sector de producție din Uniunea Europeană, 

creând peste 4,6 milioane de locuri de muncă, cu o cifră de afaceri anuală de peste 1 trilion de euro 

și o valoare adăugată mai mare de 230 miliarde EUR. Industria alimentară transformă circa 72% din 

materiile prime agricole produse în Europa, astfel că, prelucrarea alimentelor este o componentă 

cheie a sistemului alimentar. Sectorul industriei alimentare și a băuturilor cuprinde peste 294.000 de 

companii, dintre care 99% sunt întreprinderi mici și mijlocii (IMM-uri) și generează peste 100 de 

miliarde de euro în salarii, în toată Europa, investind în același timp 38,5 miliarde EUR în cercetare 

și dezvoltare. 

Sectorul alimentar va întâmpina provocări considerabile în anii următori, în special în legătură cu 

sustenabilitatea mediului, sănătatea publică, comportamentul social și stilul de viață. Cercetarea și 

inovația (R&I) sunt cruciale în creșterea competitivității europene, în crearea de locuri de muncă și 

depășirea provocărilor societale, așa cum este prezentat în Obiectivele de Dezvoltare Durabilă ale 

Organizației Națiunilor Unite (ONU).  

În 2016, din datele furnizate de industria alimentară europeană, reprezentată de Asociația Industriei 

Alimentare și a Băuturilor din Europa (FoodDrinkEurope), peste 8.750 de companii din acest 

domeniu din România generau o cifra de afaceri totală de 12,1 miliarde de euro. Industria 

alimentară și a băuturilor este cel mai mare angajator în majoritatea statelor membre UE, inclusiv în 

România unde activau, în 2016, peste 180.200 de angajați.  
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Capitolul II. Analiza SWOT științifică și financiară 

II.1 Analiza SWOT științifică 

 

Puncte tari 

a. Personal de înaltă calitate 

Resursele umane au variat între 85 și 100 de persoane în funcție de numărul de proiecte câștigate 

atât în competițiile de CD cât și în cele pentru fonduri structurale. Ponderea personalului de CD în 

total personal a depășit, în general, 60%, iar ponderea numărului de doctori din numărul de 

persoane implicate în activitățile de CD a depășit 30%, din care peste 60% au avut stagii de 

pregătire în organizații europene și americane de prestigiu, precum: Institutul de Tehnologie 

Chimică, Praga, (Cehia), Wageningen, (Olanda), University of Murcia, CTC, Murcia (Spania), 

Institute of Life Technologies, Sion (Elvetia), Institute de Science des Materiaux Mulhouse 

(Franta), IRMC, Geel, (Belgia), Dioxin Academy, Munster, (Germania), Danish Technological 

Institute, Archus, (Danemarca), Institute of Food Research, Norwich, (Marea Britanie), University 

of Iowa, (SUA), Institute for Agrobiotechnology, Tulhn, (Austria), Institutul Leibniz de Inginerie 

Agricolă, Postdam, (Germania), Universitatea Sao Paolo – FZEA, Sao Paolo, (Brazilia), 

CNR/ISPA, Bari, (Italia), Reading University, Reading, (Marea Britanie). 

Ponderea personalului CD a fost mai mic în anii când s-au câștigat proiecte tip POSDRU sau 

POCU, prin care a fost angajat personal formator, în număr considerabil, în special din zonele de 

implementare ale proiectelor. 

b. Infrastructură de C&D de cel mai înalt nivel tehnic. În IBA a fost o permanentă 

preocupare pentru îmbunătățirea cantitativă și calitativă a infrastructurii de C&D pentru a putea 

îndeplini obiectivele și direcțiile științifice prioritare definite de către Consiliul Științific al 

institutului. Astfel că, prin diferite programe de infrastructură începând cu Infras, Sapard Măsura 

1.2 și POSCCE dar și alte programe de cercetare precum ADER sau Planul Național II și III, IBA a 

investit peste 12 milioane de euro în echipamente de laborator și stații pilot precum și spații de 

laboratoare care să asigure toate condițiile pentru cercetători.    

În acest moment IBA dispune de infrastructură de cea mai bună calitate, care acoperă nevoile pentru 

o cercetare atât aplicativă, cât și fundamentală. Echipamentele de cercetare sunt incluse în fluxurile 

a 9 laboratoare (Chimia Alimentului, Biochimie Coloidală, Nutriție Umană, Ambalarea Produselor 

Alimentare, Rezonanță Magnetică Nucleară, Biologie Moleculară, Microbiologie-Elisa, Analiză 

senzorială, Cromatografie) și 3 stații experimentări pilot (Procesare legume și fructe, Procesare 

cereale și făinuri și Procesare carne). 

De asemenea, IBA oferă cercetătorilor condiții foarte bune de lucru în ceea ce privește accesul 

electronic la literatură de specialitate și asigură materialele necesare desfășurării activității de 

cercetare. 

c. Membru al Infrastructurii de cercetare pan-europeană METROFOOD-RI – cu 

angajare politică și economică. În anul 2017 s-a derulat proiectul PRO-

METROFOOD/Progressing towards the construction of METROFOOD-RI (Grant Agreement 

Number 739568) (www.prometrofood.it). Proiectul PRO-METROFOOD a permis aducerea 

proiectului emerging METROFOOD-RI ESFRI la nivelul de maturitate cerut pentru intrarea în 

lista proiectelor active avute în vedere de ESFRI Roadmap 2018, prin elaborarea strategiilor pe 

termen mediu și lung, asigurând cadrul organizațional al infrastructurii și planificând fazele 

următoare, demonstrând capabilitatea actuală a METROFOOD-RI de a furniza servicii 

științifice. În 31.08.2017 a fost depusă noua propunere de proiect, METROFOOD-RI 

Infrastructure for Promoting Metrology in Food and Nutrition Design & Feasibility (Research 

Infrastructure Proposal for the ESFRI Roadmap 2018). Ministerul Cercetării și Inovării și-a 

http://www.prometrofood.it/
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exprimat susținerea economică și politică pentru proiectul METROFOOD-RI (Expression of 

Commitment and Political Support nr. 1999/11.07.2017). 

În anul 2017, infrastructura de cercetare METROFOOD-RI a fost inclusă în roadmap-ul 

național în cadrul infrastructurilor de cercetare active (Raport privind infrastructurile de 

cercetare din România 2017, pag. 16 – Domeniul Bioeconomie – corelat cu domeniul Sănătate 

și alimentație al ESFRI). Participarea IBA București în acest proiect și, implicit, în celelalte, 

care vor conduce la această infrastructură pan-europeană reprezentativă pentru promovarea 

metrologiei în domeniul „Sănătate și Alimentație”, va asigura creșterea competenței, 

infrastructură pentru noi domenii de cercetare, creșterea masei critice de cercetători și 

posibilitatea mobilității și a pregătirii lor profesionale în centre de cercetare de renume 

european. 

În noiembrie 2019 începe următoarea fază, de definire a infrastructurii, prin implementarea 

proiectului METROFOOD-PP, pe o perioadă de 30 de luni.  

 

d. Activitate de cercetare foarte dinamică și continuă realizată în cadrul unor proiecte naționale 

și internaționale împreună cu institute de cercetare-dezvoltare recunoscute la nivel european și 

mondial. IBA a dobândit cunoștințe și experiență de cooperare internațională prin desfășurarea de 

proiecte comune cu organizații de cercetare-inovare remarcabile (INRA-Franța, VTT-Finlanda, 

TNO-Olanda, CTC-Spania, AINIA-Spania etc.). IBA a fost implicată în ultimii 15 ani în peste 41 

de proiecte europene din cadrul programelor H2020, FP7, FP6, FP 5, Leonardo da Vinci, Programul 

de cooperare transnațională din Sud Estul Europei, Erasmus Plus, Socrates (Erasmus 3), EAHC – 

prin Programul European de Sănătate, bilaterale precum și în peste 80 de proiecte naționale, dintre 

care 19 pe programele de fonduri structurale (2 pentru dezvoltarea infrastructurii, unul de transfer 

tehnologic către industrie și 16 în cadrul Programului de Dezvoltare a Resurselor Umane).  

e. Membru al unor asociații și rețele europene și naționale de cercetare și inovare. IBA 

reprezintă MCI în cadrul unor foruri internaționale, inițiative și grupuri științifice precum: 

comitetele program ale FP6, FP7 și H2020, BioNCP FP7, este membru al Management Board și 

Governing Board al Healthy Diet for a Healthy Life și Agriculture, Food Security and Climate 

Change JPI, FAO – grupul experților la nivel înalt, Euroagrifood Chain Umbrella în cadrul 

Inițiativei Eureka, Programul COST Action “Alimentație și Agricultură”și Platforma Tehnologică 

Europeană “Food for Life”. 

IBA este membru al mai multor asociații profesionale: grupul Foodforce, www.foodforce.org, 

Asociația Europeană SafeConsortium, www.safeconsortium.org, Iseki Food Ass.,  www.iseki-

food.net, Asociația Internațională pentru Știința și Tehnologia Cerealelor, www.icc.or.at, 

ROMPAN, Patronatul Român din Industria de Morărit, Panificație și Produse Făinoase, ASIAR, 

Asociația Specialiștilor de Industrie Alimentară din România, ASMP, Asociația Specialiștilor din 

Morărit și Panificație, ROMALIMENTA, Federația Patronală Română din Industria Alimentară.  

f.  Coordonare a Ministerului Cercetării și Inovării și coordonare științifică a Academiei de 

Științe Agricole și Silvice (ASAS). Bună colaborare cu Ministerul Agriculturii și Dezvoltării 

Rurale. IBA a avut sprijinul Ministerului Cercetării și Inovării pentru o mai bună funcționare a 

activității sale. Are acces la Programul Nucleu și la Programul Sectorial al MCI. De asemenea IBA 

are acces la Programul Sectorial al MADR. ASAS sprijină IBA prin activități de promovare și 

diseminare. 

Clădirile existente ale IBA au fost primite din patrimoniul MADR. 

IBA oferă date statistice în favoarea MADR, ca rezultat al desfășurării a două activități obligatorii, 

prin reglementări legale: 

http://www.foodforce.org/
http://www.safeconsortium.org/
http://www.iseki-food.net/
http://www.iseki-food.net/
http://www.icc.or.at/
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- Prin legea 491/2011 IBA notifică, supraveghează și controlează suplimentele alimentare 

obținute din plante și produse apicole; 

- Prin Ordinul Ministrului 102/2001 și 355/2005, IBA a determinat calitatea anuală (1995-

2014) a recoltei de grâu pentru aproximativ 900 de probe de grâu/an; rezultatele sunt folosite pentru 

unele activități de monitorizare a calității agroalimentare la nivel european. 

g. Bună colaborare cu diferiți actori implicați în lanțul alimentar: industrie, universități și 

organizații de cercetări medicale, ONG-uri și autorități. IBA a avut parteneri în proiecte de cercetare 

și educație diferite companii private (ex. SC Vel Pitar SA, SC Millenium SRL, SC ANGST SA, SC 

Plevnei SA, SC Băneasa SA, SC Panimon SA și SC Dobrogea Grup SA etc.), Universitatea 

Politehnică București, Universitatea București (Facultatea de Biologie), Universitatea de 

Agronomie și Medicină Veterinară București (Facultatea de Biotehnologii), Universitatea „Dunărea 

de Jos”, Galați (Facultatea de Ingineria Alimentelor), Universitatea de Științe Agronomice și 

Medicină Veterinară, Cluj (Facultatea de Agronomie); organizații medicale (ex. Institutul pentru 

Protecția Mamei și Copilului „Alfred Rusescu”, Institutul de Geriatrie și Gerontologie „Ana Aslan”, 

Institutul de Nutriție și Boli Metabolice „Nicolae Paulescu”, Spitalul Clinic de urgență pentru copii 

“Marie S. Curie”, Universitatea de Medicină și Farmacie Carol Davila – programe master „Nutriție 

și siguranță alimentară”).  

Numărul companiilor private cu care IBA colaborează este de peste 60. IBA este membru, la nivel 

național, în 4 clustere: AgroFood Regional Cluster (26 companii de industrie alimentară); Asociația 

„Platforma Tehnologică Food For Life” (8 companii); IND-AGRO-POL – IBA (29 companii) și 

Clusterul Inovativ Regional Ambalaje-Tipografie-Design (12 companii). 

i. Sisteme de calitate implementate  

Laboratoarele de analize lucrează sub standardul SR EN ISO/CEI 17025 și oferă servicii de terță 

parte pentru controlul calității produselor agroalimentare. Laboratoarele sunt acreditate RENAR, 

autorizate ANSVSA. Stațiile pilot sunt autorizate ANSVSA conform standardului ISO 22000.  

IBA are implementat, de asemenea, sistemul de calitate ISO 9001 și sistemul de control intern. În 

prezent IBA implementează sistemul de protecție a datelor conform Directivei Europene în vigoare.  

 

Puncte slabe 

a. Spațiu insuficient pentru dezvoltarea de noi domenii de cercetare sau pentru dezvoltarea celor 

existente – se fac eforturi pentru a achiziționa un spațiu nou; 

b. Număr insuficient de publicații științifice, în principal, articole cotate ISI, coroborat cu numărul 

mare de proiecte de cercetare și colaborări în care IBA a fost implicată; 

c. Brevete doar la nivel național; 

d. Număr insuficient de proiecte internaționale luând în considerate capabilitatea de cercetare a 

IBA;  

e. Management al proprietății intelectuale nedezvoltat suficient; 

f. Capacitate de marketing scăzută pentru rezultatele cercetării obținute;  

g. Capabilități de cercetare scăzute în comparație cu dezvoltarea tehnologică disponibilă din lipsa 

de personal generată de lipsa spațiului. 

 

Oportunități pentru dezvoltarea IBA 

a. Sectorul agro-alimentar are un mare potențial în România și Europa; 
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b. IBA este singurul institut de cercetare național din România dedicat cercetării în domeniul 

industriei alimentare, alimentației și nutriției;  

c. IBA este partener al Infrastructurii de cercetare pan-europene METROFOOD-RI, infrastructură 

ce activează în domeniul Sănătate și Alimentație; 

d. Număr mare de companii procesatoare în domeniul alimentar la nivel național, european și 

internațional; 

e. Politici și reglementări europene în domeniul agro-alimentar; 

f. Creșterea gradului de conștientizare al consumatorilor privind calitatea alimentelor în menținerea 

sănătății; 

g. Creșterea cerințelor consumatorilor pentru noi produse alimentare sănătoase, personalizate; 

h. Interes în sistemul de educație în domeniul agro-alimentar; 

i. Piață competitivă;  

j. Disponibilitate de fonduri europene (inclusiv fonduri structurale) pentru sectorul de cercetare-

dezvoltare; 

k. Structură dinamică a populației (îmbătrânire, emigrare, etnicitate și altele);  

l. Piață europeană și globalizare; 

m. Interes crescut al retailer-ilor pentru vânzarea de produse alimentare personalizate; 

n. Vizibilitate mai mare a IBA și recunoaștere la nivel internațional. 

 

Amenințările vin din: 

a. Impredictibilitatea finanțării la termen a proiectelor câștigate prin competiție; 

b. Dialog slab cu părțile interesate din lanțul alimentar în special industria agro-alimentară (ex. 

IMM-uri); 

c. Fonduri publice insuficiente pentru cercetare națională în domeniul agro-alimentar; 

d. Interesul scăzut al industriei în transferul de tehnologie și inovare; 

e. Reducerea de fonduri pentru cercetare agro-alimentară industrială influențată de lipsa de 

programe naționale dedicate; 

f. Lipsa de interes în a se dezvolta programe interdisciplinare Alimentație – Sănătate;  

g. Lipsă de personal competent pentru activitatea de cercetare; 

h. Concurența internațională dură între instituțiile de C&I pe piața europeană; 

i. Reglementarea unor domenii de activitate (ex suplimente alimentare) fără a se ține cont de 

rezultatele unor studii de impact asupra sectorului economic/consumatorilor; de evoluția pieței și 

a cadrului legal comunitar.  

 

II.2 Analiza SWOT financiară 

Mai jos sunt prezentate veniturile totale, din cercetare și servicii din ultimii 5 ani. 

Veniturile din fonduri structurale sunt reprezentate de proiecte tip POSDRU/POCU (2014-2016), 

2018 și proiecte POC (2016-2018). 
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Puncte tari 

✓ Venituri din cercetare la nivel european; 

✓ Venituri din servicii, 11% din total; 

✓ Absorbție de fonduri structurale, 36% din total 

venituri; 

✓ Venituri din activități diverse: cercetare, analize de 

laborator acreditate, asistență tehnică pentru 

industrie,  microproducție, notificarea suplimentelor 

alimentare pe bază de plante aromatice și 

medicinale; 

✓ Venituri atractive pentru cercetători, inclusiv 

cercetătorii tineri; 

✓ Susținerea financiară a unor stagii de pregătire 

profesională în țară și străinătate pentru cercetătorii 

tineri; 

✓ Investiții în infrastructură de laborator. 

Puncte slabe 

- Exploatare comercială pe 

piață scăzută a rezultatelor 

cercetării; 

- Expertiză scăzută în 

domeniul de transfer 

tehnologic și valorificarea 

rezultatelor proiectelor. 

 

Oportunități 

• Legislația în domeniul agroalimentar care impune 

controlul calității periodice a alimentelor; 

• Accesarea de proiecte fonduri structurale POCU; 

• Apartenența la METROFOOD-RI 

• Participarea la programele H2020, Erasmus Plus, 

altele; 

• Servicii pentru actori implicați pe lanțul alimentar 

(asistență tehnică, transfer tehnologic și de 

cunoștințe, analize de laborator, acces la 

infrastructură și baze de date etc.) 

• Nevoia de pregătire profesională continuă a 

industriei. 

Amenințări 

➢ Finanțare nepredictibilă; 

➢ Apeluri de proiecte puține, 

cu buget mic, la perioade 

mari de timp; 

➢ Reducerea fondurilor pentru 

cercetare agro-alimentară 

industrială, influențată de 

lipsa programelor naționale 

dedicate; 

➢ Descreșterea interesului 

industriei în transferul de 

cunoaștere, tehnologie și 

inovare. 
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Capitolul III. Obiective și direcții strategice de dezvoltare  

Încă din 2011, după ce am finalizat achizițiile din cadrul proiectului POSCCE SMIS 2664, strategia 

elaborată a stabilit 4 mari domenii de cercetare de dezvoltare pentru IBA: 

Siguranță alimentară: 

− Detectarea și reducerea nivelului de contaminanți alimentari (chimici și microbiologici); 

− Studiul microecologiei alimentelor;  

− Dezvoltarea de metode inovative de conservare;  

− Dezvoltarea de metode și protocoale de identificare a autenticității alimentelor (calitate și 

origine); 

− Dezvoltarea de tehnologii alimentare care previn apariția unor contaminanți de proces;  

− Găsirea de soluții de management pe lanțul alimentar privind prevenirea contaminării 

alimentelor; 

− Identificarea și combaterea fraudelor alimentare (ingrediente și produse contrafăcute). 

Nutriție: 

− Identificarea macro și micronutrienților și a compușilor bioactivi din alimente și rolul lor în 

sănătate; 

− Influența dietei asupra stării de sănătate a organismului;  

− Înțelegerea legăturii dintre aliment, dietă, intoleranțele alimentare (ex. boala celiacă și 

fenilcetonuria) și alergii (de ex. la produse apicole); 

− Proiectarea de noi matrici alimentare îmbogățite în compuși bioactivi pentru diferite categorii de 

consumatori; 

− Proiectarea de alimente funcționale și personalizate cu proprietăți nutritive specifice; 

− Creșterea diversității materiilor prime vegetale pentru obținerea alimentelor în vederea 

îmbunătățirii nutriționale a acestora cu efect în creșterea biodiversității; 

− Înțelegerea influenței modului de procesare în biodisponibilitatea nutrienților.  

(Bio)tehnologii alimentare: 

− Dezvoltarea de tehnologii alimentare protective, non-invazive pentru menținerea cât mai mult 

posibil a nivelului de nutrienți existent în materiile prime; 

− Dezvoltarea de tehnologii alimentare ecologice și tehnologii cu minimizarea utilizării aditivilor 

de sinteză utilizați la procesarea alimentelor; 

− Dezvoltarea de tehnologii/biotehnologii sustenabile, cu consum de energie redus, în contextul 

economiei circulare - biorafinării; 

− Dezvoltarea de tehnologii noi, inovative de obținere a unor alimente cu proprietăți nutritive și 

senzoriale destinate diferitelor categorii de consumatori; 

− Valorificarea superioară a sub-produselor și deșeurilor provenite din industria alimentară. 

Științele consumatorului și analiză senzorială. 

− Înțelegerea atitudinii consumatorilor în ceea ce privește alegerea alimentelor;    

− Înțelegerea comportamentului alimentar al consumatorului român; 

− Identificarea determinanților alimentari care conduc la preferințele alimentare; 
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− Relația dintre consumator și disponibilitatea alimentelor pe piață; 

− Declarația nutrițională, etichetarea produselor alimentare cu mențiuni nutriționale și de 

sănătate. 

− Influența modului de comunicare comercială (publicitate/mesaje promoționale) asupra 

deciziei consumatorilor de achiziție a alimentelor;  

− Cunoașterea comportamentului alimentar al consumatorului român; 

− Identificarea determinanților alimentari care conduc la preferințele alimentare; 

− Relația dintre consumator și disponibilitatea alimentelor pe piață; 

 

Capitolul IV. Strategia de resurse umane  

 

În cadrul IBA resursele umane din activitatea de cercetare–dezvoltare reprezintă resurse strategice. 

Politica de dezvoltare în domeniul resurselor umane de cercetare-dezvoltare ține cont de importanța 

personalului de cercetare–dezvoltare în cadrul unității, precum și de obiectivele care trebuie 

îndeplinite. Politica de dezvoltare a resursei umane de cercetare–dezvoltare are următoarele 

componente:  

− instruirea/perfecționarea continuă a resursei umane adaptată la cerințele infrastructurii existente 

dar și viitoare;  

− dezvoltarea de noi competențe ale personalului de cercetare–dezvoltare funcție de oportunități 

(inclusiv pregătire profesională), de provocările pentru cercetare de la nivel național, european 

sau internațional; 

− identificarea și menținerea în cadrul IBA a resurselor umane de cercetare–dezvoltare care obțin 

rezultate performante, prin motivarea acestora;  

− adaptarea deciziilor managementului la personalitatea angajaților; 

− antrenarea în procesul decizional a personalului care demonstrează competență profesională; 

− luarea în considerare a unei balanțe optime între genuri și vârste.  

Având o infrastructură foarte bună, IBA ia în considerare ca această infrastructură să fie utilizată în 

cel mai eficient mod, astfel că persoanele atrase trebuie să aibă o pregătire corespunzătoare. De 

aceea există mai multe surse de resursă umană pe care IBA le folosește, astfel: 

- IBA are acorduri de colaborare cu universități și facultăți, precum: Facultatea de Ingineria 

Alimentelor din cadrul Universității “Dunărea de Jos” din Galați, Universitatea Politehnică, 

Facultatea de Biotehnologii din cadrul USAMV București, UMF “Carol Davila” ș.a. Cei mai buni 

studenți ai acestor facultăți sunt invitați să-și definitiveze lucrările de licență, dizertație sau doctorat 

în cadrul laboratoarelor IBA;  

- Personal din alte institute de cercetări cu profil agroalimentar care s-au specializat pe domeniul 

alimentar; 

- Personal din industria alimentară care a lucrat în 

departamentul de cercetare dezvoltare în cadrul 

companiei și care a dorit să facă o carieră în cercetare. 

Pe de altă parte IBA a fost sursă de personal de bună 

calitate pentru industria alimentară și industriile 

conexe, universități inclusiv ONG-uri în domeniu 
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astfel: Vel Pitar,  Universitatea Cornell din SUA, Universitatea Politehnică București, USAMV 

București, RENAR, Asociația Cărnii, Romalimenta, Rompan etc.  

Numărul mediu al angajaților IBA, în 2018, este de 135 (care cuprinde și personal angajat numai pe 

proiecte POCU, din zonele de implementare, 25). 

Pentru a avea o bună dinamică și o birocrație mică, pentru următorii ani, numărul de personal 

permanent este de dorit a fi de până în 150 iar nevoia mai mare de personal va fi acoperită de 

contracte cu durată determinată.  

IBA are nevoie de cercetători cu experiență în diferite domenii, dar mai ales pentru domeniile pe 

care IBA dorește să le dezvolte în viitorul apropiat (ex. nutriție). 

În fiecare an, institutul are un plan de specializări/instruiri elaborat pe baza nevoilor cercetătorilor. 

Acest plan se reactualizează ori de câte ori este nevoie. Cercetătorii au fost încurajați să aplice la 

programe de instruiri în țară dar, mai ales, în instituții europene de prestigiu.  

Pentru a-i pregăti pentru piața concurențială a cercetării, s-au făcut echipe între tineri cercetători și 

cercetătorii seniori, experimentați, pentru elaborarea de propuneri de proiecte în diferite apeluri 

naționale și internaționale deschise.  

Pe lângă cursuri pe care cercetătorii din IBA le-au urmat, au mai fost și cursuri la care cercetători 

din IBA au fost lectori (ex., în proiectul Capinfood – cursuri cu subiectele: Knowledge transfer, 

Utilizarea soluțiilor ICT în industria alimentară și Food chain management – cursuri ținute în 

Croația, Bosnia Herțegovina și Muntenegru) ), precum și cursuri și seminarii informative dedicate 

operatorilor din industrie (organizate de SNPMAPS, Ro-Aliment, Meda Consulting, etc.).  

În ceea ce privește estimarea angajărilor în perioada 2018-2030, acest lucru depinde de spațiul în 

plus pe care vrem să-l dobândim. În cazul în care acest lucru nu se va rezolva, numărul de personal 

pe termen scurt 2019-2024 se prezintă după cum urmează: 

  Denumire 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 

Total personal [nr.] 115 125 95 96 97 98 99 

Total Personal CD [nr.] 59 63 70 71 72 73 74 

Pondere Personal CD din 

total personal [%] 

51.30 50.40 73.68 73.96 74.22 74.49 74.74 

 

În 2018 și 2019 s-a mărit numărul de angajați deoarece IBA a avut în derulare 4 proiecte POCU în 

coordonare în valoare de circa 11 mil. lei pentru care  a fost nevoie de angajare de personal 

formator din zonele de implementare (Tulcea, Contanța, Galați, Focșani, Sfântu Gheorghe etc).   

 

Capitolul V. Mecanisme de stimulare a apariției de noi subiecte și 

teme de cercetare.  

Stabilirea obiectivelor, direcțiilor și priorităților de cercetare s-a făcut și se face pe baza:  

− contribuției cercetătorilor din IBA; 

− contribuției partenerilor din industrie; 

− contribuției membrilor asociațiilor și clusterelor 

din care IBA face parte; 

− Strategiei de cercetare-dezvoltare inovare a MCI, 

2014-2020; 

− Strategiei MADR pentru cercetare 2014-2020; 

− Strategiei FACCE JPI; 



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

 
 

14 

 

14 

− Strategiei Susfood EraNet; 

− Strategiei Healthy Diet for a Healthy Life JPI; 

− Strategiei SafeConsortium; 

− Strategiei ETP Food for Life; 

− Programului Horizon 2020 și documentului de reflecție Horizon EU; 

− Strategiei de Inovare dezvoltată pe baza proiectului Capinfood;  

− Strategiilor în Bioeconomie ale unor state europene, existente în acest moment. 
 

 

Principalele direcții de cercetare ale 

IBA sunt: 

1. Siguranță alimentară  

2. Nutriție  

3. (Bio)tehnologii alimentare  

4. Științele consumatorului și 

analiza senzorială 

Dacă primul domeniu de cercetare este 

acoperit de echipamentele 

achiziționate cu ajutorul proiectului 

Sapard, Măsura 1.2, cu un buget de 

1,6 milioane euro și cu ajutorul 

proiectului POS CCE SMIS 2664 

Biocalit, de 32 mil. lei și de subiecte 

de cercetare realizate prin proiecte implementate de-alungul anilor, pentru restul domeniilor de 

cercetare mai sunt multe de făcut pentru a acoperi tabloul cerințelor științei alimentului, luând în 

considerare și faptul că sunt mari cerințe din partea societății românești ca aceste domenii să fie 

dezvoltate și, de asemenea, nevoia 

industriei alimentare românești, în acest 

sens. 

De aceea IBA trebuie să înceapă sa își dezvolte capabilitatea de cercetare în ceea ce privește 

demonstrarea capacității alimentului ca element de prevenție împotriva îmbolnăvirilor, un domeniu 

nedezvoltat în România și chiar în Europa de Est. Acest lucru ar fi de un real folos industriei 

alimentare românești prin îmbunătățirea calității alimentelor și funcționalității lor în menținerea 

unui status de sănătate și de stare de bine a populației, dar și pentru a crește încrederea 

consumatorilor în produsele alimentare românești. Ținând cont de locul important pe care îl ocupă 

industria alimentară în economia românească, o calitate bună a alimentelor românești va conduce și 

la un potențial de export sigur atât pe 

piața europeană cât și pe piața 

asiatică.  

De peste 25 de ani producția 

alimentară   s-a schimbat total, 

apărând pe lanțul alimentar organisme 

modificate genetic, aditivi alimentari 

sintetici, substanțe agrochimice de 

sinteză utilizate în fertilizarea și 

tratarea plantelor, antibiotice noi 

folosite în tratarea bolilor la animale 

ș.a. Pe de o parte, consumatorii sunt 

Stadiul de dezvoltare al diferitelor activități din cadrul IBA 
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înclinați să creadă în alimentele pe care le consumă și le consideră sigure și nutritive, pe de altă 

parte, mulți alți consumatori și-au pierdut încrederea în compoziția alimentelor și în rolul lor de a-i 

proteja împotriva îmbolnăvirilor. Evidențele științifice arată că este necesar să regăsim rolul 

alimentului în menținerea statusului de sănătate și de prevenție împotriva îmbolnăvirilor. Tot mai 

mulți oameni conștientizează importanța alimentației în menținerea statusului de sănătate și, de 

aceea, vor să fie informați în ceea ce privește modul de producție și procesare și locul de 

proveniență al alimentului, precum și compoziția lui. 

Se așteaptă ca alimentul să fie din ce în ce mai complex și mai conectat la toate aspectele care 

influențează sănătatea umană. Se cunoaște că, bolile netransmisibile reprezintă principala cauză de 

morbiditate în România, ca și în Europa. Ele sunt cauzate de obezitate, care este foarte răspândită 

atât la adulți, cât și la copii. Factorii critici, legați de bolile cardiovasculare, cancere, diabet și 

demență, sunt: fumatul, alcoolul, sedentarismul și comportamentul alimentar nesănătos (sursă: 

World Health Organisation, Global status report on non-communicable diseases. Geneva, 2010). 

Costurile legate de sănătate, tratamente și sprijin pentru familii cu probleme de sănătate sunt foarte 

mari. Pentru a descrește aceste costuri, pentru a reduce numărul îmbolnăvirilor și pentru a crește 

bunăstarea oamenilor este necesară o nouă abordare: concentrarea eforturilor către prevenție în loc 

de  vindecare. 

Noile cerințe de îmbunătățire a informării și protecției consumatorului european impun obligația de 

a include declarații nutriționale pe eticheta produsului alimentar. În plus față de valoarea calorică, 

declarațiile nutriționale trebuie să specifice cantitatea de substanțe nutritive din compoziția 

produsului, cum ar fi lipide, acizi grași saturați, glucide, vitamine și minerale. Mai mult, la nivel 

internațional, s-au organizat peste 150 de tabele compoziționale și baze de date, unele dintre cele 

mai importante fiind International Network of Food Data Systems (INFOODS) și EuroFIR. 

INFOODS are scopul de a stimula și coordona eforturile de îmbunătățire a calității și disponibilității 

analizelor compoziționale ale alimentelor, astfel încât să se asigure că oricine poate obține date 

sigure și adecvate despre compoziția alimentelor. La nivel european, baza de date EuroFIR a fost 

dezvoltată de către Comisia Europeană printr-un proiect PC6, un Network of Excellence. 

Principalul obiectiv al acestui proiect a fost de a disemina o bază de date coerentă despre 

compoziția alimentelor, fiind o bază de date autorizată care furnizează un cadru potrivit pentru 

îmbunătățirea excelenței în domeniul compoziției alimentului. Deși România nu este conectată la 

această rețea (network), un proiect național pe care IBA București l-a avut în 2014 a creat premisa 

conectării IBA București și, în acest fel, a țării noastre, la sfârșitul anului 2014, la rețeaua EuroFir. 

Și la nivelul țărilor cu o activitate de cercetare performantă, această abordare holistică, de includere 

a alimentului în diete, eventual personalizate, a avut în vedere îmbunătățirea calității vieții și 

prevenirea apariției îmbolnăvirilor, acestea constituind subiecte de cercetare din cadrul programului 

Horizon 2020, dar și din cadrul unor inițiative nou-apărute (ex. HDHL JPI).     

Dieta și stilul de viață sunt principalele cerințe pentru dezvoltarea fizică și mentală a omului și 

pentru reducerea incidenței unor boli cronice netransmisibile (ex. boli cardiovasculare). Adăugând 

nutrienți în doze fiziologice sau chiar în concentrații mai mari se pot obține alimente sănătoase 

(eventual, funcționale), utilizate pentru anumite cerințe nutriționale. Informația corectă furnizată 

consumatorului despre beneficiile alimentului trebuie să se bazeze pe evidențe științifice. În Europa 

este cunoscut conceptul de “aliment sănătos” și/sau “aliment funcțional”.  

În România, conceptele de “aliment natural”, “naturist”, “sănătos”, “funcțional” sunt nedefinite, 

producând confuzii în înțelegerea lor de către consumatori. Toate aceste lucruri trebuie clarificate, 

argumentate și transparența informațiilor va face ca consumatorul să aibă încredere în oferta 

alimentară românească și în potențialul ei preventiv. 
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Pe lângă cercetările care deja se derulează în IBA, în cele 9 laboratoare și 3 stații pilot, este nevoie 

de câteva domenii/direcții noi de cercetare care să completeze tabloul științei alimentului și care să 

ajute la:  

− proiectarea unor alimente personalizate cu ajutorul tehnologiilor și biotehnologiilor 

alimentare; 

− demostrarea funcționalității și beneficiilor unui aliment într-o dietă și în prevenția împotriva 

îmbolnăvirilor, prin nutrigenomică dar și cu ajutorul testărilor clinice;  

− caracterizarea complexă, fizico-chimică a materiilor prime și a produsului alimentar finit cu 

ajutorul echipamentelor existente, dar și prin dezvoltarea unui laboratoare de microscopie;   

− studierea matricei alimentare privind structura și biodisponibilitatea nutrienților prin 

extinderea domeniului de biologie moleculară; 

− dezvoltarea de metode de analiză senzorială necesare companiilor de procesare a alimentelor 

în vederea lansării în fabricație și, mai apoi, pe piață a noilor produse rezultate prin inovație și 

dezvoltarea domeniului de științele consumatorului și analiză senzorială (comportament alimentar, 

atitudine asupra alimentelor, preferințe alimentare); 

− dezvoltarea unor (bio)tehnologii alimentare sustenabile – non-invazive, curate, fără 

deșeuri/reziduuri și subproduse în contextul economiei circulare; 

− dezvoltarea de soluții de ambalare active, inteligente, în vederea creșterii termenului de 

valabilitate al produsului alimentar și reducerii risipei alimentare.  

 

                                                                           

Nevoia de creștere a capabilității de cercetare 
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Capitolul VI. Infrastructura de CDI. Facilități de cercetare. Strategia 

și planul de investiții  

 

IBA București are o infrastructură la cel mai înalt nivel tehnic. 

Echipamente cu valoare de inventar mai mare de 100.000 euro cu TVA (curs BNR la data 

achiziției) 

Nr. Denumire Valoare 

contabilă, 

euro 

Identificare www.erris.gov.ro 

1. Cromatograf de lichide de înaltă 

rezoluție și înaltă viteză cuplat cu 

spectrometru de masă cu trapă ionică 

713.256,20 Laborator Nutriție Umană: 

https://erris.gov.ro/Human-Nutrition-

Laboratory 

2. Sistem de 2 cromatografe de gaze de 

înaltă rezoluție cuplate cu spectrometru 

de masă de înaltă rezoluție pentru 

analiza și confirmarea dioxinelor 

(HRGC-HRMS) 

596.834 Laborator Cromatografie: 

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

Laboratory-1 

3. Spectrometru RMN de 400 MHz 

optimizat pentru analize alimentare la 

probe de tipuri lichide și solide moi  - 

model Bruker Avance III 400  

435.100   Laborator RMN: 

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

 

4. Cromatograf de gaze cuplat cu 

spectrometru de masă cu triplu 

cuadrupol (GC/MS/MS) 

196.843,58 Laborator Cromatografie: 

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

Laboratory-1 

5. Sistem multisenzor pentru controlul 

calității alimentelor și detectarea 

falsurilor alimentare 

160.479  Laborator Analize Senzoriale: 

https://erris.gov.ro/Sensory-Evaluation-

Laboratory-1 

6. Moară cu accesorii Buhler model MLU 

202 

158.333,12  Stație Experimentări Pilot Procesare 

Cereale și Făinuri: 

https://erris.gov.ro/Pilot-Experiments-

Plant-Flours 

7. Sistem de cromatografie cu schimb de 

ioni în fază lichidă pentru analiză 

aminoacizi 

128.325 Laborator Ambalarea Produselor 

Alimentare: https://erris.gov.ro/Food-

Packaging-Laboratory 

8. Linie obținere extrudate Brabender 

model Stand alone Extruder KE 19 

138.157,08 Stație Experimentări Pilot Procesare 

Cereale și Făinuri: 

https://erris.gov.ro/Pilot-Experiments-

Plant-Flours 

9. Uscător fructe și legume sub vid cu 

tehnologie DIC 

124.556 Stație Experimentări Pilot Procesare 

Legume-Fructe: 

https://erris.gov.ro/Pilot-Experiments-

Plant-Fruits 

10. Spectrometru de masă cu plasmă 

cuplată inductiv 

124.438,20  Laborator Ambalarea Produselor 

Alimentare: https://erris.gov.ro/Food-

Packaging-Laboratory  

 

http://www.erris.gov.ro/
https://erris.gov.ro/Human-Nutrition-Laboratory
https://erris.gov.ro/Human-Nutrition-Laboratory
https://erris.gov.ro/Chromatography-Laboratory-1
https://erris.gov.ro/Chromatography-Laboratory-1
https://erris.gov.ro/NMR-Laboratory
https://erris.gov.ro/Chromatography-Laboratory-1
https://erris.gov.ro/Chromatography-Laboratory-1
https://erris.gov.ro/Sensory-Evaluation-Laboratory-1
https://erris.gov.ro/Sensory-Evaluation-Laboratory-1
https://erris.gov.ro/Pilot-Experiments-Plant-Flours
https://erris.gov.ro/Pilot-Experiments-Plant-Flours
https://erris.gov.ro/Food-Packaging-Laboratory
https://erris.gov.ro/Food-Packaging-Laboratory
https://erris.gov.ro/Pilot-Experiments-Plant-Flours
https://erris.gov.ro/Pilot-Experiments-Plant-Flours
https://erris.gov.ro/Pilot-Experiments-Plant-Fruits
https://erris.gov.ro/Pilot-Experiments-Plant-Fruits
https://erris.gov.ro/Food-Packaging-Laboratory
https://erris.gov.ro/Food-Packaging-Laboratory
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Planul de investiții, pentru perioada 2019-2024 va include echipamentele necesare pentru cercetare 

în proiecte pe prioritățile menționate în capitolul 2. Planul de investiții va cuprinde dezvoltarea  

celei de a doua direcții de cercetare: Nutriție. Prin implicarea IBA în METROFOOD-RI direcția de 

cercetare în nutriție trebuie dezvoltată, în cea mai mare parte datorită cererii societății românești, a 

tendințelor în cercetarea agroalimentară la nivel european și a oportunității de a construi un pol 

regional în acest domeniu.  

Continuarea dezvoltării domeniilor de nutriție și științele consumatorului și analiză senzorială prin 

dezvoltarea infrastructurii și a capacității științifice este obiectivul pe care vrem sa îl atingem. 

Pentru creșterea capacității de cercetare-dezvoltare se are în vedere înlocuirea echipamentelor vechi, 

uzate moral, dar și achiziționarea de noi echipamente sau up-gradarea celor existente cu scopul de a 

le eficientiza și de a fi conforme cu standardele de metode în vigoare. Astfel, se impune organizarea 

unor laboratoare noi pentru studii în nutrigenomică și nutriție.  

Dotarea minimă prevăzută până în 2020 este următoarea: 

Denumirea 

echipamentului 

Nr Justificarea achiziției 

Citometru de flux 1 Culturile de celule derivate din țesuturile umane pot fi 

instrumente valoroase pentru studiul biotransformării și 

toxicității compușilor care pot fi prezenți ca reziduuri în 

produsele alimentare. De asemenea, se pot testa efectele 

citotoxice ale extractelor apoase și metanolice din ceaiuri și 

plante medicinale dar și legume. 

 Incubator cu CO2 pentru 

culturi de celule 

1 Echipamentul este utilizat pentru aplicații de culturi celulare 

și asigură condiții de creștere constante, de temperatură, grad 

de umiditate și nivele de CO2 atent controlate. 

Microscop cu sistem de 

achiziție imagini  

1 Echipamentul este utilizat pentru  a vizualiza specimene mici 

de organisme care, cu ajutorul luminii, pot fi vizualizate și 

mărite de 40x, 100x, 400x și, uneori, 1000x, rolul acestora 

devenind esențial pentru realizarea diverselor studii de 

biologie. 

Reometru 1 Reometrul este necesar pentru caracterizarea și stabilirea 

modelelor de curgere a diferitelor tipuri de probe (aluat, geluri 

etc). 

Spectrometru FT-IR 

Bruker ALPHA cu 

accesoriu ATR cu cristal 

de diamant Bruker 

Platinum și celulă de 

transmisie pentru lichide. 

1 Analizorul FT-IR oferă un mijloc rapid și ușor de verificare a 

identității, autenticității și purității materiilor prime și 

ingredientelor utilizate în industria alimentară. Efectuare 

analize identificare licopen, beta-caroten, acizi trans. 

 

Pentru 2020-2030, prezentăm în Anexa 2 investițiile de interes. 
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Capitolul VII. Susținerea inovării și transferului tehnologic. Grupul 

de potențiali utilizatori/beneficiari și tendințele de evoluție a 

configurației și structurii acestuia  

Servicii de transfer tehnologic. Institutul acordă o atenție specifică transferului tehnologic și 

exploatării rezultatelor proiectelor de cercetare. În acest sens, a fost creat un departament intitulat 

”Centru de informare și transfer tehnologic” în vederea creării unei conexiuni cu industria și cu 

potențialii clienți și beneficiari ai rezultatelor proiectului. Departamentul are misiunea de a 

îmbunătăți dialogul cu industria atât în ceea ce privește încheierea de parteneriate de colaborare 

pentru institut, cât și în ceea ce privește generarea de resurse financiare non-publice pentru institut 

și își propune, ca principal punct în comunicarea pe termen imediat și mediu (2020 – 2024), 

consolidarea poziției institutului ca liant  în triunghiul integrării cunoștințelor noi în societate, cu rol 

precis definit în relațiile interdisciplinare cu toți ceilalți actori implicați. Acest țel este o continuare 

firească a politicii institutului, aplicată încă din anul 2011, de sporire a vizibilității, în strânsă 

corelare cu sprijinul pe care îl putem oferi comunității în general. 

Suntem  consecvenți  în acțiunile de promovare a alimentelor sănătoase și de diseminare pe scară 

largă a rezultatelor proiectelor cercetării prin organizarea unor evenimente specifice fiecărei 

categorii de audiență căreia ne adresăm, folosind metode diverse și adecvate:   

- Mediul academic și de cercetare – organizarea unor conferințe, simpozioane, seminarii prin care 

să prezentăm la un nivel înalt rezultatele proiectelor de cercetare, ridicând astfel prestigiul 

cercetătorilor și al institutului; 

- Comunitatea consumatorilor – organizarea unor campanii complexe de conștientizare și de 

educare a consumatorilor, venind în sprijinul acestora cu noi cercetări , cu rezultate dobândite prin 

aplicarea științei dedicate comportamentului consumatorului; 

- Mediul de producție și de afaceri – organizarea de workshop-uri, info-days, sesiuni 

demonstrative dedicate specialiștilor din industrie, pentru explicarea modului în care rezultatele 

proiectelor de cercetare pot fi aplicate în activitatea productivă  

Transferul de tehnologie și inovare este un subiect pentru participarea institutului în inițiative 

europene, cum sunt Eureka/Eurostars și pregătirea de propuneri pentru Fonduri structurale. 

Institutul caută noi modalități de creștere a veniturilor, nu numai prin vânzarea pe piață a produselor 

obținute prin capacitatea de microproducție, dar și prin vânzarea de cunoaștere și expertiză acelora 

care o pot exploata la scară largă și în diferite piețe naționale si internaționale. Ramura de servicii 

din structura organizatorică a IBA este în continuă dezvoltare și, prin intermediul cercetării, este 

nevoie de dezvoltarea de noi servicii pentru companiile din domeniul privat.  

IBA are un portofoliu de servicii, pe baza cărora atrage fonduri extrabugetare în proporție de circa 

1,8-2,0 mil lei pe an, reprezentând circa 15% din veniturile institutului. Aceste servicii constau în: 

− Analize de laborator autorizate ANSVSA și/sau acreditate RENAR; 

− Activități de consultanță și asistență tehnică oferite companiilor; 

− Activități de notificare, supraveghere și control a suplimentelor alimentare pe baza de plante 

medicinale, aromatice și produse ale stupului; 

− Activități de dezvoltare și inovare realizate prin proiecte, dar și din veniturile proprii ale 

institutului și constau în realizarea de produse alimentare noi, sănătoase, utilizând surse de 

materii prime diversificate; 

− Proiecte de inovare în parteneriat cu industria IBA asigurând servicii de cercetare pentru 

industrie, precum: ETANFAREFUN coordonat de SC Vel Pitar SA, OLIGOLAC coordonat de 

ROMVAC SA, INBREAD coordonat de Hofigal SA și SOYZYME coordonat de NATURAL 

INGREDIENTS R & D S.R.L.;   

− Proiecte tip CEC Inovare; 

− POC Transfer, Expertal – cu 15 proiecte subsidiare la solicitarea partenerilor industriali. 
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Denumire 2019 2020 2021 2022 2023 2024 

Solicitări de brevete naționale acordate [nr.] 5 7 7 7 7 7 

Tehnologii, metode, produse sau servicii 

inovatoare introduse și valorificate pe piață [nr.] 

1 2 2 2 2 2 

Venituri rezultate din (mii lei) [total]:  1,600 1,700 1,700 1,700 1,700 1,700 

a) exploatarea brevetelor; 500 550 550 550 550 550 

b) furnizarea de servicii sau studii prospective, 

de strategie politică etc. în domeniile de 

răspundere strategică și politică respective; 

600 650 650 650 650 650 

c) programele de cercetare și inovare ale UE 500 500 500 500 500 500 

Ponderea, în venitul total, a veniturilor cumulate 

atrase din alte surse decât de la bugetul național 

[%] 

10 15 16 17 18 19 

 

Capitolul VIII - Definirea identității științifice și tehnologice la nivel 

național și internațional. Promovare și vizibilitate  

 

Definirea identității științifice și tehnologice 

Misiunea IBA București este de a răspunde provocărilor societale prin elaborarea, punerea în 

aplicare și diseminarea cunoștințelor prin cercetare, educație și servicii  în domeniul alimentar, de a 

crește calitatea vieții și bunăstarii oamenilor prin hrană sănătoasă, să ajute la creșterea 

competitivității industriei alimentare românești și la mărirea numărului de locuri de muncă pe lanțul 

alimentar românesc, să sprijine politicile naționale și să crească competența cercetării românești în 

domeniul agroalimentar. 

Viziunea este ca la 25 de ani de existență, IBA București să fie un pol de excelență în cercetarea 

din domeniul alimentar la nivel național și parte a comunității științifice internaționale, să fie un 

partener de încredere al industriei alimentare românești, să acopere cât mai mult nevoile de CDI ale 

domeniului alimentar, să participe la crearea unei piețe alimentare cu alimente de înaltă calitate, 

sănătoase, sigure și produse în mod durabil, să promoveze o alimentație și un stil de viață sănătoase 

și să fie o voce autorizată, la nivel național, în ceea ce privește alimentele și alimentația. 

Valorile institutului sunt: competență profesională, creativitate, inventivitate, onestitate, 

responsabilitate, spirit de echipă, abilități de comunicare, flexibilitate, performanță și etică. 

Obiectivele generale ale IBA București, pentru atingerea direcțiilor propuse, sunt: 

- stimularea perfecționării permanente a personalului, în țară sau în străinătate;  

- evaluarea periodică a calității infrastructurii institutului și îmbunătățirea continuă a acesteia; 

- extinderea domeniilor de cercetare ale IBA București în concordanță cu strategia CDI a 

institutului; 

- participarea institutului în consorții de calitate la nivel național și internațional; 

- identificarea periodică a priorităților în cercetarea în domeniul agroalimentar, la nivel național și 

internațional și a nevoilor actorilor de pe lanțul agroalimentar;  

- creșterea vizibilității institutului pe plan național și internațional și îmbunătățirea în mod constant 

a imaginii lui, prin creșterea nivelului de satisfacție al clienților/partenerilor; 

- creșterea productivității științifice prin creșterea numărului de rezultate (publicații, produse, 

tehnologii, brevete etc.); 

- îmbunătățirea activității de transfer tehnologic; 
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- identificarea, evaluarea și controlul eficient ale riscurilor, pentru ca acestea să fie reduse la un 

nivel acceptabil, care să nu afecteze modul de funcționare al institutului sau calitatea activităților 

acestuia. 

Promovare și vizibilitate  

IBA a elaborat o strategie de comunicare. Scopul acestei strategii este de a valorifica activitatea de 

cercetare și de a deveni o voce competentă și respectată în domeniu prin: 

- Diseminarea rezultatelor cercetării unei audiențe largi; 

- Contribuirea la educarea pe scară largă a publicului cu privire la siguranța alimentară; 

- Contribuirea la dezvoltarea industriei agro-alimentare din România prin transferul de bune 

practici și informații la zi privind evoluția cadrului legal național și a impactului reglementărilor 

europene asupra calității și siguranței alimentare a produselor, activității de import-export, etc. 

- Impactul asupra politicilor și practicilor din România  

În urma implementării cu succes a strategiei de comunicare, ne dorim să fim percepuți de către 

parteneri și întreaga societate drept:  

- Jucător cheie în îmbunătățirea imaginii industriei alimentare și a nivelului de conștientizare 

privind importanța alimentației în prevenirea îmbolnăvirilor, prin promovarea de bune practici în 

industria agro-alimentară și influențarea politicilor în domeniu; 

- Forum multiaxial de discuție referitor la industria agro-alimentară din România și o sursă de 

idei noi și inovative; 

- Un partener de încredere în ceea ce privește eforturile de îmbunătățire a sănătății populației; 

- Un generator de recomandări profesionale și adecvate în domeniul politicilor agro-

alimentare, expertizei tehnice și o sursă primară de date statistice;  

- O instituție de educare și formare care să prețuiască comunicarea bidirecțională;  

- O organizație transparentă, reprezentativă pentru industria agro-alimentară din România.  

Mesajele de comunicare ale IBA sunt destinate: 

− Comunității științifice prin publicații specializate, website, organizare și participare la 

evenimente științifice;  

− Actorilor de pe lanțul alimentar prin seminarii, cursuri, ghiduri de bune practici și informări 

media; 

− Audienței la scară largă - TV/radio, materiale printate, școli și universități, ziua ”porților 

deschise”, internet;  

− Decidenților politici, prin furnizarea de rezultate ale studiilor și cercetărilor de piață, elaborarea 

de proceduri și acte normative, formularea de amendamente la proiectele de lege aflate în 

dezbatere.  

În ceea ce privește parteneriatele și colaborările, avem în vedere stabilirea de parteneriate strategice 

pe domenii specifice de activitate (participare în clustere și asociații) și colaborări de înaltă calitate 

la nivel național și internațional. În acest scop, în ultimii ani, IBA a aderat la numeroase asociații de 

prestigiu:  ASIAR- Asociația Specialiștilor din Industria Alimentară din România, Galați, România; 

ASMP – Asociația Specialiștilor din Morărit și Panificație din România; Safe Consortium, 

Bruxelles, Belgia; ISEKI Food Association, Viena, Austria; Foodforce, Norwich, Marea Britanie. 

Cercetătorii IBA sunt membri ai Comitetului Program H2020, având astfel posibilitatea de 

comunicare cu cercetători ai altor instituții europene, ai Consiliului de Conducere a JPI FACCE 



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

 
 

22 

 

22 

(Agricultură, Siguranță alimentară și Schimbări climatice) și Consiliul de Management al 

organizației ”Dieta sănătoasă pentru o viață sănătoasă” (Healthy Diet for a Healthy Life).  

Acțiuni permanente pe care IBA le are în vedere: 

1. Crearea de parteneriate viabile și stabile la nivel național cu organizații de cercetare (institute și 

universități) pentru accesarea de fonduri pe programele naționale, fonduri structurale sau programe 

regionale; 

2. Crearea de parteneriate și intrarea în consorții de calitate la nivel european (prin asociațiile 

europene și cu ajutorul rețelei METROFOOD-RI); 

3. Investigarea posibilităților de colaborare cu organizații de cercetare din țări terțe (Moldova, 

China, SUA etc.); 

4. Creșterea vizibilității institutului în mediul privat (prin POC Transfer și prin serviciile oferite 

acestora); 

5. Crearea de parteneriate cu companii private de procesare alimente și ingrediente alimentare, dar 

și de publicitate și comunicare (prin asociațiile profesionale); 

6. Punerea la dispoziția controlului oficial a unor servicii necesare, precum analize de laborator 

sofisticate pentru care alte laboratoare nu au dotarea necesară de a le furniza; 

7. Continuarea colaborărilor cu media și asociațiile non-guvernamentale de protecția 

consumatorilor, precum și cu agenții de publicitate care au ca scop promovarea unui stil de viață 

sănătos;  

8. Apropierea de sistemul de sănătate în vederea creării de consorții necesare demonstrării 

importanței alimentului ca factor de prevenție împotriva îmbolnăvirilor. 

 

Capitolul IX - Plan de măsuri. Planificare operațională. 

Strategia de dezvoltare a institutului va avea în vedere organizarea activităților în vederea 

dezvoltării sale și a menținerii avantajului competitiv pe piața cercetării naționale și internaționale 

din domeniu, prin utilizarea eficientă a resurselor umane, financiare și de capital pentru ca institutul 

să își poată îndeplini misiunea și viziunea pe care și le-a definit. 

Institutul are o strategie de dezvoltare, care va fi actualizată la fiecare 2 ani în concordanță cu noile 

tendințe, noile abordări sau cu noile priorități. 

Pentru acest lucru se va avea mereu în vedere:  

− Analizarea mediului organizațional din institut;  

− Transpunerea misiunii în obiective strategice în concordanță cu rezultatele analizei mediului 

organizațional;  

− Generarea și selectarea strategiilor potrivite pentru atingerea obiectivelor strategice; 

− Implementarea Planului de Dezvoltare Instituțională;  

− Evaluarea rezultatelor și a performanțelor obținute prin rapoartele anuale pe care institutul le 

elaborează.  

Strategia de dezvoltare ia în considerare cele două componente ale activității institutului: 

− Activitatea de cercetare; 

− Activitatea de servicii. 
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Pornind de la structura organizatorică a IBA București construită pe specializările funcționale, 

niveluri și relațiile de autoritate vom continua să construim împreună cu managerii de structuri (șefi 

de laboratoare, servicii sau departamente) o cultură organizațională ținând cont de personalitatea 

oamenilor, principiile lor fundamentale de viață și de comportament, de istoria lor în cadrul 

institutului, de istoria structurilor, a evenimentelor importante din cadrul institutului, de modul de 

lucru precum și de valorile, atitudinile și credințele lor. 

Împreună cu managerii de structuri (șefii de laboratoare, departamente etc.), precum și cu 

cercetătorii din cadrul departamentului de cercetare vom identifica în continuare resursele (proiecte, 

personal) necesare derulării activităților de cercetare și servicii și vom avea în vedere să se 

gestioneze aceste resurse în vederea îmbunătățirii și menținerii avantajului competitiv al institutului 

pe piața cercetării și serviciilor în domeniul alimentar.  

În acest sens a fost planificată activitatea institutului, prin stabilirea unor obiective pentru care, se 

va avea în vedere inițierea și prioritizarea activităților și coordonarea lor, prin organizarea resurselor 

și utilizarea lor eficientă.  

 

Planificare operațională 2020-2024. Direcții de cercetare, priorități 

 
1. SIGURANȚĂ ALIMENTARĂ 

Laborator Ambalarea alimentelor 

2020-2024: 

− Studiul fenomenului de migrare specifică de componenți din materiale plastice destinate ambalării 

produselor alimentare utilizând instrumente software de prelucrare și modelare; 

− Testare pungi și ambalaje biodegradabile, în contextul în care Europa urmărește ca până în anul 

2030 să elimine ambalajele din plastic;  

− Studii și cercetări privind compoziția materialelor plastice de ambalare utilizând tehnica RMN; 

− Studii și cercetări privind compoziția materialelor plastice de ambalare utilizând tehnica FT-IR; 

− Investigarea unor factori care pot influența migrarea bisfenolului A din ambalaje de uz alimentar. 

Laborator RMN 

2020-2024: 

− Dezvoltarea competenței în producerea materialelor de referință utilizate în testarea produselor de 

panificație; 

− Dezvoltarea competenței INCD în organizarea testelor de competență a furnizorilor de testare a 

produselor alimentare; 

− Dezvoltarea competenței INCD în furnizarea instruirii specifice domeniului testării calității 

produselor alimentare; 

− Cerere de acreditare a INCD ca producător de materiale de referință, conform standardului 

internațional SR EN ISO 17034 “Cerințe generale pentru competența producătorilor de materiale 

de referință”; 

− Cerere de acreditare a INCD ca furnizor de scheme de testare a competenței furnizorilor în 

conformitate cu standardul internațional  SR EN ISO 17043 “Evaluarea conformității. Cerințe 

generale pentru încercările de competență”. 

Metode de analiză:  

− Analiza preliminară a grăsimilor trans din matricile alimentare; 

− Identificarea parametrilor caracteristici fraudării mierii și a produselor pe bază de miere; 

− Dezvoltarea de metode de analiză pe spectrometrul FT-IR; 

− Determinarea acizilor grași trans din grăsimile prezente în matricile alimentare.  
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După 2024: 

− Dezvoltarea materialelor de referință utilizate în testarea produselor alimentare; 

− Intensificarea colaborării pe direcția dezvoltării de materiale de referință cu partenerii din rețeaua 

de cercetare METROFOOD; 

− Creșterea participării INCD la furnizarea schemelor de testare a competenței furnizorilor de testare 

a produselor alimentare. 

Laborator Cromatografie 

2020-2024: 

− Cercetări privind identificarea unor factori tehnologici care favorizează formarea acrilamidei în 

produsele pe bază de cartofi (cartofi prăjiți, chipsuri și alte produse similare); 

−  Cercetări privind identificarea unor factori tehnologici care favorizează formarea acrilamidei în 

cafea; 

− Autorizarea ANSVSA a unei metode de determinare a acrilamidei din cartofi prăjiți, chipsuri și 

alte produse similare, conform Regulamentul UE 2158/2017; 

− Autorizarea ANSVSA a unei metode de determinare a acrilamidei din cafea Regulamentul UE 

2158/2017. 

După 2024: 

- Strategii de reducere/inhibare a nivelului de acrilamidă din produsele alimentare (produse pe bază 

de cereale, cartofi și cafea), conform Regulamentului UE 2158/2017; 

- Dezvoltarea, validarea, autorizarea și acreditarea a cel puțin 2 metode GC-MS pentru determinarea 

unor contaminanți chimici (hidrocarburi aromatice policiclice -PAH;  3-cloropropan-1,2-diol 

(MCPD)) din produsele alimentare, conform SR EN 16619:2016; SR EN 14573-2005; SR EN ISO 

18363-2-2019; Regulamentul UE 835/2011; 

- Cercetări privind influența unor factori (tip de ulei, metodă de prăjire) asupra formării acrilamidei 

și a  compoziției în acizi grași și acizi grași trans din cartofii prăjiți; 

-  Dezvoltarea unei metode GC-MS de determinare a reziduurilor de pesticide din alimente de 

origine vegetală, conform standardelor în vigoare. 

Laborator Microbiologie-Elisa 

2020-2024: 

− Procedură de lucru privind sistemul de ambalare antimicrobian bazat pe utilizarea extractelor din 

plante, ca agenți antimicrobieni naturali pentru conservarea pâinii; 

− Procedură de lucru privind sistemul de ambalare antimicrobian bazat pe utilizarea extractelor din 

plante, ca agenți antimicrobieni naturali pentru conservarea cerealelor pentru mic dejun; 

− Procedură de lucru privind sistemul de ambalare antimicrobian bazat pe utilizarea extractelor din 

plante ca agenți antimicrobieni naturali pentru conservarea matricei alimentare complexe – 

biscuiți. 

− Demonstrarea impactului și eficacității tehnologiei de măcinare industrială asupra grâului 

contaminat cu dexinivalenol, în contextul condițiilor climatice prezente și viitoare în România. 

− Apariția agenților patogeni ai pomilor fructiferi (Pseudomonas syringae, Xanthomonas campestris 

sau Erwinia herbicola) corelată cu influența indicatorilor fizico-chimici ai fructelor și a condițiilor 

agro-climatice în câmpurile de cultură din România 

Laborator Biologie Moleculară 

2020-2024: 

− Dezvoltarea și validarea unei metodologii de identificare/cuantificare a alergenilor alimentari din 

cereale care conțin gluten (grâu, secară, orz, ovăz, grâu spelt, grâu mare sau hibrizi ai acestora) și 

produse derivate; 

− Dezvoltarea și validarea unei metodologii de identificare/cuantificare a alergenilor alimentari din 

produse alimentare precum: soia, crustacee, ouă, pește, arahide,  fructe cu coajă, de exemplu 

migdale (Amygdalus communis L.), alune de pădure (Corylus avellana), nuci (Juglans regia), 

anacarde (Anacardium occidentale), nuci Pecan [Carya illinoiesis (Wangenh.) K. Koch], nuci de 
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Brazilia (Bertholletia excelsa), fistic (Pistacia vera), nuci de macadamia și nuci de Queensland 

(Macadamia ternifolia), țelină, muștar, semințe de susan, lupin, moluște. 

2. NUTRIȚIE 

Laborator Nutriție 

2020-2024: 

− Elaborare concepte, soluții științifice și tehnologice pentru realizarea unor produse alimentare cu 

valoare nutrițională ridicată și potențial antioxidant, destinate dietoterapiei și prevenției 

afecțiunilor metabolice și a celor determinate de stresul oxidativ; 

− Studii privind digestibilitatea in vitro a compușilor fenolici din produse alimentare fortifiate cu  

ingrediente funcționale;  

− Dezvoltare și implementare a unei metode pentru determinarea indicelui glicemic, pe baza 

digestibilității amidonului in vitro; 

− Dezvoltare, validare internă și implementare în laborator  a  unei metode cromatografice 

performante pentru separarea, detecția și cuantificarea steviol glicozidelor din îndulcitorii obținuți 

din Stevia rebaudiana, în scopul  depistării adulterării și asigurării protecției consumatorilor; 

− Dezvoltare, validare internă și  implementarea în laborator a unor metode cromatografice 

performante pentru separarea, detecția și cuantificarea compușilor biologic activi (vitamine 

liposolubile, compuși fenolici etc.) din matrici și produse alimentare. 

Laborator Chimia Alimentului 

2020-2022: 

Obiectiv 1. Investigarea potențialului antioxidativ al unor legume și fructe din dieta 

alimentară cu rol de protecție împotriva stresului oxidativ și de promovare a sănătății 

consumatorilor 

− Cercetări experimentale de stabilire a unor metode chimice de cuantificare a claselor/subclaselor 

de compuși bioactivi din legume și fructe; 

− Evaluarea capacității antioxidante totale a unor legume și fructe reprezentative pentru consumul 

autohton; 

− Evaluarea claselor/subclaselor de compuși bioactivi, a capacității antioxidante totale din legume și 

fructe cu larg consum autohton și constituirea unei baze de date, în sistem electronic, cu 

rezultatele obținute, cu impact major în domeniul politicii de sănătate, nutriție, în realizarea de noi 

produse alimentare prin reformularea rețetelor și pentru consumatori; 

− Studiul efectelor datorate interacțiilor dintre antioxidanții din matricea alimentară (sinergic, aditiv, 

antagonic) în vederea îmbunătățirii calității produselor (calitate nutrițională,  calitate senzorială-

prelungirea termenului de valabilitate); 

− Compușii bioactivi din aliment ca agenți de prevenție/ terapeutici în controlul bolilor umane; 

− Potențialul bioactiv al componenților din aliment: de la biodisponibilitate la țintele celulare; 

− Studierea mecanismului de acțiune al compușilor bioactivi: studii in vitro și in vivo. 

2023-2024:  

Obiectiv 2. Promovarea calității produselor alimentare prin evaluarea caracteristicilor 

organoleptice, fizico-chimice și nutriționale a resurselor de origine vegetală și animală cu 

potențial de certificare, cum ar fi  produsul montan, în scopul dezvoltării durabile a 

exploatațiilor agricole montane din țară. 

− Studii privind identificarea caracteristicilor specifice ale unor produse agroalimentare 

reprezentative pentru o regiune geografică, produse în condiții de mediu unice și etape de 

prelucrare specifice comparativ cu cele existente în alte zone geografice; 

− Cercetări experimentale pentru caracterizarea atributelor specifice produselor agroalimentare 

realizate și reprezentative pentru unele zone geografice și aplicarea unor sisteme de termeni de 

calitate opționali, conform legislației în vigoare, în vederea promovării și protejării identității 

acestor produse. 
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Laborator Biochimie Coloidală 

2021-2022: 

− Valorificarea potențialului alimentar al unor culturi agricole (de ex. topinambur, semințe de sorg, 

turte rezultate de la obținerea uleiului din semințe de cânepă presat la rece); 

− Metodă de determinare a indicelui glicemic în produse de panificație (inclusiv, aglutenice); 

− Evaluare proprietăți nutriționale din punct de vedere al digestibilității principalilor componenți. 

2023: 

− Metode spectrofotometrice de investigare a capacității antioxidante din produse alimentare. 

Laborator Ambalarea alimentelor 

2020-2024: 

− Dezvoltarea unei metode performante de determinare simultană a unor minerale (Na, K, Ca, Mg) 

din diverse matrici alimentare (cereale, făinuri, produse cerealiere etc.) utilizând tehnica  HR-AAS 

cu sursă continuă; 

− Dezvoltarea unei metode performante de determinare simultană a unor macroelemente (Fe, Zn, 

Cu, Mn) din diverse matrici alimentare (cereale, făinuri, produse cerealiere etc.) utilizând tehnica  

HR-AAS cu sursă continuă. 

Laborator RMN 

2020-2024: 

− Determinarea gradului de nesaturare al acizilor grași din grăsimile extrase din matrici alimentare și 

corelarea acestuia cu valoarea indicelui de iod; 

− Determinarea carotenoidelor din legume, fructe și matrici alimentare; 

− Dezvoltarea de metode spectrale (RMN, FT-IR) și cromatografice  (HS-SPME GC-MS, e-NOSE) 

de analiză a vinurilor tradiționale românești în vederea stabilirii caracterului de unicitate al 

acestora. 

Laborator Cromatografie 

2020-2024: 

- Verificarea calității uleiurilor de floarea-soarelui înregistrate pentru omologare din punct de 

vedere al compoziției în acizi grași saturați, mononesaturați și polinesaturați. 

După 2024: 

− Cercetări privind influența condițiilor de prăjire asupra compușilor volatili din boabele de cafea; 

− Dezvoltarea, validarea și autorizarea unei metode GC-MS pentru determinarea compușilor 

bioactivi din uleiurile volatile. 

Laborator Biologie Moleculară 

2020-2024: 

− Demonstrarea funcționalității și beneficiilor unui aliment într-o dietă și cu aplicabilitate în 

prevenția împotriva îmbolnăvirilor, personalizarea dietelor pe bază de genetică nutrițională dar și 

cu ajutorul testărilor in vivo și in vitro. 

3. BIO(TEHNOLOGII) 

Laborator Biochimie Coloidală 

2020: 

− Comportare reologică gel, emulsii, aluaturi cu ajutorul reometrului; 

− Modele de proiectare statistică pentru stabilire de combinații optime de ingrediente în dezvoltarea 

de produse alimentare noi. 

2023: 

− Tehnologia extrudării în obținerea de produse aglutenice; 

− Investigarea modificărilor asupra amidonului și proteinei prin tehnica extrudării; 

− Influența procesării asupra stabilității compușilor bioactivi. 

2024: 

− Tehnici inovatoare în scopul detoxifierii glutenului (fermentare cu aluaturi acide, hidroliză 
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enzimatică, procesare cu microunde);  

− Tehnologii de extracție pe bază de enzime. 

Laborator Cromatografie 

2020-2024: 

− Stabilirea unor măsuri biotehnologice pentru minimizarea formării acrilamidei în produsele de 

panificație. 

După 2024: 

− Cercetări privind influența metodelor de afumare (la rece, la cald) asupra nivelurilor de 

hidrocarburi  aromatice policiclice din carne (pește, pui, porc); 

− Cercetări privind influența unor metode de preparare „home-made„ a peștelui (afumare, frigere, 

prăjire etc.) asupra nivelurilor de PAH-uri. 

4. ȘTIINȚELE CONSUMATORULUI ȘI ANALIZA SENZORIALĂ 

Laborator Analize Senzoriale 

2020-2024: 

− Metodologii noi de analiză senzorială produse alimentare; 

− Corelarea aspectelor senzoriale cu analiza instrumentală (aroma volatilă: nas electronic, 

headspace-GC, gust: limba electronică);  

− Modificări fiziologice privind capacitatea senzorială pe grupe de vârstă; 

− Dezvoltare metode noi de analiză a texturii alimentelor. 

Compartimentul Cercetări Interdisciplinare  

2020-2024: 

− Studiu privind identificarea statusului nutrițional și a obiceiurilor alimentare ale principalelor 

grupe de populație,  inclusiv ale grupelor de risc (bătrâni, copii etc); 

− Analiza potențialului de resurse de materii prime agroalimentare în vederea asigurării securității 

nutriționale a populației din România; 

− Identificarea disponibilităților alimentare pe piața românească: produse alimentare autohtone și 

din import; 

− Identificarea cerințelor nutritive pentru grupele de populație definite în proiect; 

− Stabilirea corelațiilor între statusul de sănătate al grupelor de populație definite și structura 

alimentară (structura dietei). 

 

Planificare operațională 2020-2024. Alte activități și servicii. 

 

Laborator Nutriție 

- Transfer în Stația de Experimentări Pilot Procesare Cereale și Făinuri a produselor de panificație și 

patiserie hipoglucidice, cu potențial  antioxidant, destinate alimentației persoanelor cu diabet 

zaharat; 

- Autorizarea sanitar-veterinară a metodelor de determinare a unor compuși bioactivi (licopen, β-

caroten, luteină, vitamina A, vitamina E, vitamina C, vitamine din grupul B) din matrici 

alimentare;  

- Colaborare cu UPB și Universitatea Pitești privind fortifierea produselor alimentare, cu compuși 

bioactivi încapsulați; 

- Depunerea Cererilor de Brevet de Invenție/Brevetarea produselor de panificație și patiserie 

hipoglucidice, cu potențial  antioxidant, destinate alimentației persoanelor cu diabet zaharat. 

Laborator Chimia Alimentului 

− Creșterea calității și a numărului de prestări servicii către terți, laboratorul fiind acreditat RENAR 

pentru execuția unor metode de analiză (cele mai solicitate) sau în regim neacreditat prin 

autorizarea ANSVSA; 
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− Solicitare acreditare 2 metode de analiză chimică; 

− Solicitare autorizare de noi metode de analiză (2); 

− Asigurarea calității și controlul rezultatelor analizelor chimice obținute prin următoarele activități: 

• Validarea metodelor de analiză standardizate sau nestandardizate și stabilirea criteriilor de 

performanță; 

• Redactarea procedurilor specifice aferente metodelor de analiză chimică; 

• Participări la teste interlaboratoare; 

• Utilizarea materialelor de referință pentru validarea metodelor de analiză. 

− Efectuarea de cursuri de formare profesională la solicitarea clienților; 

− Obținerea de contracte directe (pentru rezolvarea unor probleme punctuale) cu diferiți beneficiari 

din industria alimentară. 

Laborator Biochimie Coloidală 

- Transfer în Stația pilot de procesare cereale și făinuri a produselor de panificație aglutenice 

dezvoltate cu materii prime inovatoare; 

- Colaborare cu UPB pe domeniul reologiei fundamentale prin utilizarea reometrului dinamic; 

- Infrastructura de cercetare: Reofermentometru pentru studiul complet al comportării făinii în 

timpul fermentării (cantitatea de CO2 produsă, toleranța aluatului, timp de dospire etc); 

- Organizarea de 2 teste intercomparative cu companiile din industria de panificație privind 

analizele reologice (pe echipamente precum Mixolab, Alveograf, Farinograf sau Extensograf); 

- Organizarea a 2 evenimente cu industria alimentară și universitățile pentru promovarea produselor 

de panificație dezvoltate în proiectele de cercetare; 

− Promovarea de colaborări cu instituții internaționale prin diferite programe de cercetare (de ex. 

Eureka). 

Laborator Ambalarea alimentelor 

După 2024: 

Infrastructură de cercetare: Dezvoltarea unui laborator care să se ocupe cu studiul complex al 

proprietăților fizico-mecanice ale ambalajelor 

− Măsurare automată a grosimilor straturilor de film, hârtiilor, cartoanelor ondulate, textilelor, 

țesăturilor etc. în mai multe puncte succesive de grosime;   

− Testarea sigilării la cald a filmelor de plastic, compozite, hârtiilor etc. sub diferite viteze de 

sigilare, presiuni și temperaturi; 

− Teste la desprindere sau decojire ca și caracteristici și performanțe ale benzilor adezive, filmelor 

de protecție, foliilor laminate, pungilor, hârtiilor etc.;  

− Determinarea coeficientului static și dinamic (cinetic) în testele de frecare pentru folii de plastic, 

folii cu acoperiri, cauciuc, hârtie, țesătură din polipropilenă, acoperiri etc.;  

− Determinarea proprietăților de rezistență la impact cu pendul pentru folii din plastic, foițe cu 

acoperiri, folii compozite, folii din aluminiu și alte materiale; 

− Măsurarea forței de deschidere/închidere/blocare a capacelor de sticlă, pungilor și pachetelor;  

− Măsurarea aderenței la forfecare a benzilor adezive sensibile la presiune, a etichetelor sensibile la 

presiune și a foliilor de protecție;  

− Determinarea cantitativă a performanțelor de etanșare, a calității etanșării, presiunii de rupere, 

rezistenței la compresiune, forței de torsiune și forței de cuplare/decuplare la ambalaje flexibile, 

ambalaje aseptice, diferite tipuri de închideri, fără cauciuc, tuburi flexibile, capace și alte materiale 

etc.. 

Laborator Cromatografie 

− Creșterea cu 15% a veniturilor din servicii (determinarea acrilamidei din alimente, determinarea 

acizilor grași saturați, nesaturați din alimente etc.) în perioada 2020- 2024; 

− Creșterea performanței laboratorului de Cromatografie prin participarea în fiecare an, la cel puțin 

1 test internațional de comparări interlaboratoare pentru diferite tipuri de matrici ale metodelor 
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autorizate și acreditate în laborator; 

− Acreditarea RENAR a unei metode de determinare a acrilamidei din cartofi prăjiți, chipsuri și 

alte produse similare;  

− Acreditarea RENAR a unei metode de determinare a acrilamidei din cafea; 

− Participarea pe an, în perioada 2020- 2024, la cel puțin 1 curs de instruire, cu privire la validarea 

metodelor de încercare și pentru incertitudinea de măsurare a valorilor mărimilor măsurate, 

conform reglementărilor în vigoare (Directive Europene, FDA, ICH, ISO); 

− Îmbunătățirea infrastructurii în cadrul Laboratorului de Cromatografie, prin achiziția unor piese de 

schimb la echipamentele din dotare. 

Laborator Microbiologie-Elisa 

− Acreditarea a 6 metode: Detecția și cuantificare micotoxinei Deoxinivalenol din pâine și 

condimente; Detecția și cuantificarea micotoxinei Aflatoxine totale din pâine și condimente; 

Detecția și cuantificarea micotoxinei Zearalenona din pâine și condimente; Detecția și 

cuantificarea micotoxinei Ochratoxina A din pâine și condimente; Detecția Salmonella prin 

metoda ELISA; Detecția Salmonella  utilizând medii de cultură rapide; 

− Autorizarea și acreditarea a 3 metode de analize microbiologice: Detecție Pseudomonas 

aeruginosa din carne și produse din carne; Detecție Vibrio parahemoliticus din pește și produse 

din pește; Detecție Campylobacter din produse alimentare;  

− Organizarea unui workshop cu industria alimentară pentru promovarea sistemului de ambalare 

antimicrobian cu uleiuri esențiale;  

− Promovarea de colaborări cu următoarele organizații internaționale: EFSA (Italia), University of 

Ghent (Belgia), BfR (Germania), University of Valencia (Spania), National Institute of Health Dr. 

Ricardo Jorge (Portugalia). 

Laborator Biologie Moleculară 

Infrastructură de cercetare: Dezvoltarea unui laborator de culturi celulare pentru a demonstra 

funcționalitatea și biodisponibilitatea unor compuși bioactivi în organism. 

Studii integrate de personalizare a dietei alimentare, în vederea adoptării unei conduite nutriționale 

adecvate. 

Laborator RMN 

Integrarea direcțiilor de cercetare specifice INCD în spațiul național și european de cercetare-

dezvoltare și inovare prin: 

− Dezvoltarea materialelor de referință utilizate în testarea produselor alimentare; 

− Intensificarea colaborării pe direcția dezvoltării de materiale de referință cu partenerii din rețeaua 

de cercetare METROFOOD; 

− Creșterea participării INCD la furnizarea schemelor de testare a competenței furnizorilor de testare 

a produselor alimentare. 

Laborator Analiză Senzorială 

- Colaborare cu alte organizații de cercetare/educație din Europa în domeniul analizei senzoriale și a 

științei consumatorilor în cadrul unor colaborări/proiecte de cercetare; 

- Intensificarea colaborării internaționale prin participarea și implicarea în proiecte de cercetare de 

tip: Horizon Europe, Eureka, ERA-NET, COST Actions etc. 

- Îmbunătățirea colaborării cu industria prin efectuarea de servicii de cercetare care să răspundă 

nevoilor companiilor de profil. 

Stația pilot procesare legume-fructe 

- Transfer în Stația Experimentări Pilot Procesare Legume-Fructe a tehnologiei de realizare a 

ingredientelor funcționale obținute din deșeuri vegetale, rezultate din industria de prelucrare a 

legumelor și fructelor; 

- Transfer tehnologic în Stația Experimentări Pilot Procesare Legume-Fructe a produselor 

concentrate din tuberculi de topinambur (Helianthus tuberosus), mere și soc, hipoglucidice, cu 

potențial antioxidant, utilizând  îndulcitori pe bază de Stevia rebaudiana, destinate alimentației 
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persoanelor cu diabet zaharat;  

- Depunerea Cererilor de Brevet de Invenție/Brevetarea produselor alimentare fortifiate cu 

ingrediente funcționale obținute din deșeuri vegetale. 

Stația pilot procesare carne 

−  Cercetări privind îmbunătățirea tehnologiilor de procesare a cărnii cu conținut scăzut de substanțe 

conservante chimice prin utilizarea de alternative naturale și tehnologii protective; 

− Autorizarea stației de către ANSVSA 

Stația pilot procesare cereale și făinuri 

− Dezvoltarea de proiecte cu activități în diverse programe: Program Operațional Competitivitate, 

Erasmus Plus etc.;  

− Dezvoltarea de noi produse de panificație atât cu rol funcțional cât și cu destinație specială – 

minimum 3 produse pe an; 

− Încheierea de contracte de colaborare cu operatori activi în industria alimentară; 

− Creșterea calității produselor și a brand-ului prin intermediul ambalajului; 

− Participarea anuală a personalului la diverse cursuri formale și informale, instruiri, etc.; 

− Participarea la evenimente naționale și internaționale din domeniul industriei alimentare și din 

domeniul industriei de panificație. 

Departament Dezvoltare Resurse Umane 

− Dezvoltarea de proiecte cu activități de formare profesională și educație prin programe POCU, 

Erasmus Plus etc.;  

− Organizarea de cursuri în domeniul de expertiză al IBA: la cerere, în cadrul Centrului de Formare, 

la propunerea cercetătorilor din IBA sau în cadrul unor proiecte. Promovarea acestor cursuri cu 

ajutorul compartimentului Marketing; 

− Organizarea structurală și funcțională a centrului managerial suport în cadrul IBA, IBA SUPORT, 

în vederea creșterii capacității de participare a IBA și a altor organizații de cercetare românești la 

programele de cercetare europene.  

SNPMAPS 

- Organizarea de cursuri tematice în domeniul suplimentelor alimentare în colaborare cu 

Compartimentul de Dezvoltare a Resurselor Umane, la propunerea operatorilor economici. 

Promovarea acestor cursuri cu ajutorul compartimentului Marketing pe site IBA; 

- Întărirea cooperării cu mediul economic, prin implementarea de proiecte (POC transfer) finalizate 

cu obținerea de noi produse alimentare (miere și uleiuri aromatizate, suplimente alimentare 

imuno-modulatoare), accesul asistat la baza de date și biblioteci științifice în scopul stabilirii 

statutului de „novel food” a unor ingrediente alimentare de interes pentru operatorii economici; 

- Transfer de informații și cunoștințe în domeniul tehnic și legislativ al suplimentelor alimentare în 

cadrul unor seminarii/manifestări dedicate operatorilor economici; 

- Consultanță la notificarea suplimentelor alimentare (etichetare, publicitate, mențiuni de sănătate, 

novel food, recunoaștere reciprocă, etc.) 

Compartimentul Cercetări Interdisciplinare  

− Dezvoltarea de relații de colaborare între IBA și companiile din industria românească de profil, 

prin creșterea vizibilității rezultatelor proiectelor institutului și transferului tehnologic al 

rezultatelor către industrie; 

− Îmbunătățirea dialogului cu IMM-uri inovative; 

− Dezvoltarea de proiecte colaborative în parteneriat cu industria, având ca țintă programele 

europene de cercetare precum: EUREKA, HORIZON 2020; 

− Dezvoltarea de proiecte multidisciplinare, de ex. colaborare alimentație - tehnologii 

informaționale-comunicație, alimentație-biotehnologii, nanomateriale-alimentație; 

− Organizarea de evenimente (seminarii, simpozioane, mese rotunde etc.) pentru promovarea 

rezultatelor obținute de IBA prin proiecte, servicii, studii, dar și pentru facilitarea colaborărilor cu 

factori din domeniu: cercetare, fermieri, procesatori, asociații de consumatori. 
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Nr. 
Nevoi de investiții în infrastructură - Echipamente de 

cercetare 
Unități Lei (estimativ) 

Aparatură laborator de măsurători antropometrice și explorări funcționale, nutriție 

1 Aparate de măsurători antropometrice – set 1 57.113 

2 

MECA 812i, LED RESTING ECG, 12 channels recording (sau 

echivalent) 
1 

4.111 

3 Ecograf doppler color 1 1.172.233 

4 Electrocardiografie, ECG test de efort probe respiratorii 1 6.256 

5 

DEXA Osteodensimetry device  (XR 800 - DEXA System) (sau 

echivalent) 
1 

275.524 

6 Simulator de digestie gastrică – stomacală și intestinală 1 1.194.120 

7 

Vitek – aparat pentru identificarea microorganismelor și testarea 

sensibilității la antibiotice 
1 

130.000 

8 Hotă flux laminar verticală 1 40.000 

9 Termostat 2 40.000 

Laborator microbiologie 

10 Incubator cu răcire Peltier 110 l (sau echivalent) 4 91.765 

11 Sistem de investigare a micotoxinelor RANDOX (sau echivalent) 1 557.553 

12 Densimat (sau echivalent) 1 4.509 

Cromatografie  

13 Sistem GC-MS/MS TSQ 8000 EVO VPI 1 865.000 

14 Multivapor pentru evaporare paralela vortex, cu accesorii Buchi 1 80.000 

15 Piese schimb la echipamentele din dotare 2 30.000 

Biologie moleculară 

16 

Sistem automat de electroforeză pe card pentru acizi nucleici 

(ADN/ARN) 
1 

277.549 

17 Real Time PCR 1 220.410 

18 Spălător microplăci 1 36.828 

 19 Cititor microplăci 1 613.800 

Microscopie 

20 Microscop Renishaw InVia Reflex Confocal Micro-Raman 1 2.434.419 

21 

Pregătire probe TEM - Ultramicrotom Leica cu accesorii: 

knifemaker, hotplate și trimmer (sau echivalent) 
1 

1.204.726 

22 Pregătire probe SEM - Quorum Tech Critical Point Dryer K850 1 674.417 

23 Microscop SEM –STEM 1 4.756.666 

24 C-Cell imaging System 1 128.428 

Ambalarea alimentelor 

25 Mașină semi-automată pentru ambalarea în caserole preformate 1 355.557 

26 Tanc de contracție pentru pungi termocontractibile 1 41.169 

Chimia alimentului 

27 Sistem de analiză Kjeldalh 1 200.450 

Biotehnologii 

28 Bioreactor pentru culturi bacteriene și celulare, 550 l 1 2.052.200 

29 Bioreactor medii vâscoase, 20 l 1 401.140 

30 Bioreactor pentru culturi bacteriene și celulare, 15 l 1 539.400 

31 Liofilizator cu transfer de date 1 320.540 

32 Echipament de extracție cu fluide supercritice 1 2.622.600 
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Analize Senzoriale 

33 IRIS VA 400 Visual Analyser (sau echivalent) 1 504.852 

34 ASTREEE-limbă electronică (sau echivalent) 1 504.852 

Biochimie coloidală 

35 Reoscop - microscop optic integrat în modulul reometrului 1 300.000 

36 Cititor microplăci (cititor de absorbanță și în fluorescență)   1 50.000 

37 Reofermentometru 1 150.000 

38 Măsurător de volum cu celulă de încărcare 1 80.000 

39 Sistem de sitare vibrațional 1 50.000 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


