Programul nucleu precedent intitulat „Cercetări privind utilizarea de metode și metodologii
în vederea menținerii siguranței alimentare și calității nutritive a alimentului” - acronim
SANALIM, Cod PN 18 02, a fost constituit din 9 proiecte.
Programul Nucleu PN 18 02 a avut ca scop realizarea de cercetări pentru asigurarea siguranței
alimentare prin determinarea unor indicatori specifici/contaminanți alimentari în timp real și
asigurarea securității alimentare prin studierea relației dintre alimentație și starea de sănătate
umană, prin obținerea de noi matrici alimentare personalizate, precum și a unor soluții
inteligente de informare și educare a consumatorilor, cu obiectivul general de asigurare a unui
grad înalt de siguranță și securitate alimentară prin dezvoltarea și adaptarea unor metode și
metodologii noi, de analiză a alimentelor, de dezvoltare a noi matrici alimentare personalizate
și de educație a consumatorului. Programul Nucleu PN 18 02 este încă în derulare până la
10.12.2018.
Obiectivele programului, proiectele și, respectiv, rezultatele obținute până în acest moment și
cele în curs de realizare sunt următoarele:
Nr.
Cod
Denumire proiect
Rezultate obținute/în curs de realizare
crt. proiect
Obiectiv PN 1802 01: Identificarea unor metode și metodologii, trasabile, de detectare a unor indicatori
specifici/contaminanți alimentari, proveniți din materii prime și/sau procese tehnologice alimentare, în timp real
1.
PN 1802
Cercetări
Finalizate:
01 01
experimentale privind - Raport tehnic privind dezvoltarea spectrometriei UV-VIS și RMN în evaluarea
dezvoltarea
conformității unor produse lactate, în contextul siguranței alimentare;
metodelor UV-VIS și - Comunicare științifică: 3 (în țară - 2 postere, în străinătate - 1 poster);
RMN
utilizate
în - Articol: 4 (3 rezumate și 1 articol acceptat pentru publicare).
evaluarea
În curs de realizare (2 predări în 10.12.2018):
conformității
unor - Procedură specifică de determinare a glucidelor din produsele lactate prin
produse lactate, în spectrometrie UV-VIS;
contextul siguranței - Procedură specifică de determinare a acizilor grași din unt și brânzeturi prin metoda
alimentare
RMN, din produse autentice și adulterate;
- Protocol de validare a metodei de determinare a lactulozei din produsele lactate
prin spectrometrie UV-VIS (indicator al tratamentului termic aplicat laptelui, marker
analitic de falsificare a laptelui de consum);
- 1 Protocol de validare a metodei de determinare a acizilor grași din unt prin
spectrometrie RMN.
2.
PN 1802
Cercetări la nivel de Finalizate:
01 02
laborator
privind - Studiu documentar privind efectul consumului grăsimilor trans asupra sănătații
dezvoltarea
unei consumatorilor, influența unor factori tehnologici asupra formării acestora în alimente
metode
de și legislația în domeniu;
determinare
a - Comunicare științifică: 2 (în țară - 1 poster, în străinătate - 1 poster);
izomerilor cis/trans ai - Articol: 1 (articol BDI publicat).
esterilor metilici ai În curs de realizare (predare în 15.11.2018):
acizilor
grași
din - Protocol de lucru pentru determinarea acizilor grași trans din "cartofi prăjiți
produsele alimentare
(chipsuri) sau alte produse crocante pe bază de cartofi";
- Raport tehnic privind evaluarea compoziției grăsimilor în acizi grași trans din
sortimentele de "cartofi prăjiți (chipsuri) sau alte produse crocante pe bază de
cartofi", achiziționate de pe piața din București, România;
- Minim 5 rapoarte de încercări pentru determinarea acizilor grași trans
(totali/individuali) din cel puțin 5 sortimente de "cartofi prăjiți (chipsuri) sau alte
produse crocante pe bază de cartofi".
3.
PN 1802
Contaminarea
cu Finalizate:
01 03
deoxinivalenol
a - Raport științific privind caracterizarea geografică și agro-pedoclimatică a regiunilor
culturii de triticale, în agricole de
contextul geografic și cultivare a grânelor în România;
pedoclimatic
al - Bază de date analitice pentru contaminarea triticale cu DON, poziționare geografică,
României
factorii
agroclimatici și pedologici;
- Articol: 1 articol publicat și 3 rezumate;
- Comunicări științifice: 3 (în țară - 2 postere, în străinătate - 1 prezentare orală).
În curs de realizare (predare în 10.12.2018):
- Raport științific privind contaminarea cu deoxinivalenol a recoltelor de triticale, în
contextul geografic și agro-pedoclimatic (prezent și viitor) al regiunilor agricole ale
României;
- Hartă de risc pentru contaminarea cu DON a recoltelor de triticale;
- Articol (ISI/BDI) transmis spre publicare.
4.
PN 1802
Cercetări
privind Finalizate:

01 04

dezvoltarea
unei
metode
de
determinare
a
amprentei termice a
lipidelor
prin
Calorimetrie
cu
Scanare Diferențială
(DSC)

- Studiu documentar privind metode de analiză ale lipidelor prin DSC, cu relevanță în
elaborarea amprentei termice a lipidelor;
- Articol: 1 acceptat pentru publicare;
- Comunicare științifică: 1 (în străinătate - 1 poster).
În curs de realizare (predare în 15.11.2018):
- Protocol de prelucrare a probelor în vederea testării lor pe DSC. Descrierea
modelului;
- Protocol de lucru pentru elaborarea amprentei termice pentru lipide prin DSC;
- 1 articol BDI/ISI transmis și/sau în curs de publicare.
5.
PN 1802
Utilizarea unor tehnici Finalizate:
01 05
moderne de detecție - Raport tehnic privind: caracterizarea taxonomică, fiziologică, epidemiologică și
a Salmonella spp. în patologică a genului Salmonella;
scopul
creșterii - Curs de laborator cu privire la incidența bacteriilor patogene Salmonella spp. în
siguranței alimentare
produse alimentare și modalitățile de control microbiologic;
- Comunicare științifică: 2 (în țară - 1 poster, în străinătate - 1 poster);
- Articol: 1 rezumat.
În curs de realizare (predare în 15.11.2018):
- Raport de validare internă a metodei de analiză ce utilizează medii selective
cromogene rapide conform standardelor AFNOR;
- Raport de validare al metodei rapide ELISA pentru detecție Salmonella spp.;
- Îndrumar de laborator cu privire la implementarea metodelor rapide de detecție a
bacteriilor patogene prin tehnica ELISA;
- 1 articol ISI/BDI.
Obiectiv 1802 02: Diversificarea resurselor de materii prime alimentare cu potențial nutritiv și relaționarea unor factori
nutriționali cu prevenția împotriva îmbolnăvirilor
6.
PN 1802
Diversificarea
Finalizate:
02 01
resurselor de materii - Studiu privind materiile prime utilizate la obținerea produselor aglutenice (paste
prime aglutenice pe făinoase, panificaţie, patiserie etc.);
bază de soriz
- Studiu privind produsele aglutenice existente pe piața europeană;
- Studiu experimental asupra caracterizării complexe a materiilor prime din soriz;
- Metodă calorimetrică de investigare a transformărilor termice din ingrediente pe
bază de soriz prin tehnica calorimetriei cu scanare diferențială;
- Metodă de determinare a capacității antioxidante din ingrediente pe bază de soriz;
- 1 instrucțiune de lucru a instrumentului pentru determinarea parametrilor de
culoare;
- Comunicare științifică: 2 (în țară - 1 poster, în străinătate - 1 poster).
În curs de realizare (predare în 10.12.2018):
- 1 produs pe bază de soriz de tip paste făinoase;
- Studiu experimental asupra caracterizării pastelor făinoase din soriz;
- Studiu experimental privind analiza digestibilității proteinei in vitro și analiza
digestibilității amidonului in vitro în pastele făinoase pe bază de soriz;
- 1 participare la o conferință internaţională (1 poster);
- 1 articol BDI transmis și/sau în curs de publicare.
7.
PN 1802
Cercetări
privind Finalizate:
02 02
valorificarea
- Studiu privind valorificarea, pe plan internațional, a deșeurilor de mere, în scopul
deșeurilor de mere obținerii unor ingrediente funcționale;
din
industria - Raport de experimentări privind procesarea deșeurilor de mere din industria
sucurilor, în vederea sucurilor;
obținerii
unui - Comunicare științifică: 2 (în țară - 2 postere);
ingredient funcțional - Articol: 2 (1 articol indexat ISI publicat și 1 rezumat).
cu valoare nutritivă În curs de realizare (predare în 15.11.2018):
ridicată și potențial - Documentaţie tehnică de realizare a ingredientului funcţional (pulbere), obţinut din
antioxidant
deșeuri de mere, din industria sucurilor (standard de firmă și instrucțiune
tehnologică);
- Fişă sintetică privind valorificarea deşeurilor de mere, rezultate din industria
sucurilor, prin obținerea unui ingredient funcțional.
8.
PN 18
Cercetări
privind Finalizate:
02 02 03 valorificarea
- Studiu privind valorificarea, pe plan internațional, a tuberculilor de topinambur
tuberculilor
de (Helianthus tuberosus) pentru realizarea ingredientelor funcționale și produselor
topinambur
alimentare, destinate diabeticilor;
(Helianthus
- Raport de experimentări privind procesarea tuberculilor de topinambur;
tuberosus) în scopul - Comunicare științifică: 1 (în țară - 1 poster);
obținerii
unui - Articol: 2 (1 rezumat și 1 articol BDI publicate).
ingredient funcțional, În curs de realizare (predare în 10.12.2018):
cu valoare nutritivă - Documentaţie tehnică de realizare a ingredientului funcţional (pulbere), obţinut din
ridicată,
destinat tuberculi de topinambur (Helianthus tuberosus), destinat dietei diabeticilor (standard
dietei diabeticilor
de firmă şi Instrucţiune tehnologică);
- Fişă sintetică privind valorificarea tuberculilor de topinambur (Helianthus
tuberosus), prin obținerea unui ingredient funcțional, cu valoare nutritivă ridicată,
destinat dietei diabeticilor.
Obiectiv 1802 03: Identificarea incidenței comportamentelor de risc alimentar și a unor noi abordări de informare a
consumatorilor privind calitatea alimentelor
9.
PN 1802
Cercetări
privind Finalizate:
03 01
identificarea
unei - Studiu privind sistemele de etichetare a alimentelor utilizate în țări europene, în

soluții inteligente de
etichetare
a
alimentelor cu scopul
îmbunătățirii
potențialului
de
informare
a
consumatorilor

scopul informării corecte a consumatorilor;
- Chestionar elaborat în vederea colectării propunerilor reprezentanților lanțului
alimentar (industrie, cercetare, retail) privind conținutul QR code-ului;
- Chestionar elaborat în vederea colectării propunerilor făcute de consumatori privind
conținutul QR code-ului;
- Raport privind analiza/interpretarea datelor colectate prin sondajul efectuat în
rândul celor 4 categorii de factori implicați în lanțul alimentar (stakeholders);
- Comunicare științifică: 1 (în țară - 1 poster).
În curs de realizare (predare în 10.12.2018):
- Propunere privind extensia de etichetare nutrițională inteligentă;
- 1 articol ISI sau BDI elaborat și/sau trimis spre publicare;
- 1 comunicare științifică; 1 broșură; 1 lucrare de doctorat.

