
 

 

Propuneri de servicii/produse destinate mediului economic 

 

 

Servicii oferite: 

✓ Transferul de informații și produse științifice și de inovare către mediul socio-economic 

național și internațional. 

✓ Organizare parteneriate pentru transfer tehnologic;  

✓ Consultanță la elaborarea ofertelor de proiecte CDI; C 

✓ Consultanță privind metodologii specifice și nivelul tehnologic în diverse domenii;  

✓ Consultanță privind proprietatea intelectuală și exploatarea drepturilor de proprietate 

intelectuală;  

✓ Asistență și consultanță pentru exploatarea dreptului de proprietate intelectuală 

✓ Consultanță în negocierea și întocmirea contractelor de cercetare, a contractelor de servicii 

sau a acordurilor de parteneriat cu parteneri industriali 

✓ Determinarea umidității cerealelor, subproduselor din cereale, produselor de panificație și 

patisserie 

✓ Determinarea greutății hectolitrice a cerealelor 

✓ Determinare glutenului umed din șrot și făinuri 

✓ Determinarea indicelui de cădere al făinurilor 

✓ Analize fizico-chimice (proteine, umiditate, grăsime, cenușă) din boabe de cereale (grâu, 

porumb, orz, floarea-soarelui și șrot de floarea soarelui); 

✓ Analize fizico-chimice (proteine, umiditate, grasimi, cenusa, gluten) ale produselor si 

subproduselor din cereale (tărâțe și făină) 

✓ Analize reologice aluat (Mixolab) 

✓ Întocmire plan HACCP industria cărnii 

✓ Consultanță în elabotatea rețetelor de fabricație, a instrucțiunilor de lucru, a schemelor 

tehnologice în industria cărnii 

✓ Consultanță în tehnologia de obținere a vinului (rezolvarea unor probleme specifice 

întâmpinate pe fluxul tehnologic) 

✓ Consultanță în tehnologia de obținere a uleiurilor vegetale  (rezolvarea unor probleme 

specifice întâmpinate pe fluxul tehnologic) 

✓ Determinarea aflatoxina B1/M1 (Metoda Imunoenzimatică - ELISA - identificare rapidă) 

✓ Determinarea aflatoxina B1/M1 (Metoda Imunoenzimatică - ELISA- fără purificare pe 

coloană de imunoafinitate) 



✓ Determinarea aflatoxina B1/M1 (Metoda Imunoenzimatică - ELISA- cu purificare pe coloană 

de imunoafinitate) 

✓ Determinarea umiditatii unui produs alimentar sau materie prima, cu ajutorul termobalantei 

✓ Analiza elementala FRX (la platforma) 

✓ Determinarea Vitaminei C din produse alimentare de origine vegetală și animală 

✓ Determinare umiditate/substanță uscată, determinare substanță minerală totală (cenușă) 

din produse alimentare 

✓ Plan alimentar sănătos - Intocmire meniu diferențiat pe categorii de vârstă și consumatori. 

✓ Evaluarea senzorială a produselor alimentare 

 

Produse oferite: 

✓ Marca: TPA DIET HIPOGLUCIDICBISC, Certificat de înregistrare la OSIM nr. 112438, Nr. depozit 
M 2010  05684, C1:30: Biscuiţi (biscuiţi hipoglucidici cu năut destinaţi persoanelor cu diabet, 
cu excepţia celor de uz medical) 

✓ Marca: TPA DIET COZOHIPOGLUC, Certificat de înregistrare la OSIM nr. 112402, Nr. depozit 
M 2010 05685, C1:30: Produs de patiserie (cozonac hipoglucidic cu jeleu de fructe destinat 
persoanelor cu diabet, cu excepţia celor de uz medical). 

✓ Marca: TPA DIET Fe NUTRIPREMIX, Certificat de înregistrare la OSIM  nr. 112403, Nr. Depozit 
M 2010 05686, C1:30: Griş (Premix nutritiv, îmbogăţit în fier, pe bază de griş de grâu, linte şi 
caise) 

✓ Produs alimentar inovativ Grape Skins Fortified Pasta by AKADEMIKAFOOD (Paste făinoase 
cu adaos de pudră din pielițe de struguri provenite din tescovină) (certificat de înrregistrare a 
mărcii Nr 177211/01.04.2021) – (produs propus pentru transfer tehnologic).  

✓ Ruladă din carne de rață – produs alimentar inovativ marcă Exquisite Roulade Duck  

✓ Sea Flavor – diferite sortimente de pate din fructe de mare OSIM 169118/04.02.2020 

✓ Produs alimentar inovativ (Paste făinoase cu adaos de fructe - produs propus pentru transfer 
tehnologic). 

✓ AperGoFree – gama sortimentală de gofre aperitiv OSIM M 2021/002463 
 

 


