
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

Proiectul ISEKI_Food-4   
A IV-a serie de proiecte de succes ale ISEKI_Food 
 
Proiectul ISEKI_Food 4  (proiect nr.518415-LLP-1-2011-1-IT-ERASMUS-ENW, 
acronim IFOOD4) și-a început oficial activitațile pe data de 1 octombrie 2011, 
coordonat de Paola Pittia de la  Facultatea de Agricultura din cadrul 
Universitati din Teramo (Italia). Acest proiect, la fel ca și celelalte proiecte, 
este finanțat de către Executive Agency Education, Culture, Audiovisual  în 
cadrul Erasmus Thematic Network  (acțiunea C) – programul Life Long 
Leraning.  Subtitlul proiectului este “Spre inovarea lantului alimentar prin 
modernizarea studiilor asupra produselor alimentare.” 
Proiectul include 86 de parteneri din 27 de țări europene (EU) și 3 parteneri 
din afara Europei (Brazilia, Statele Unite și Israel); au mai fost incluși, în lista 

newsletter 
              No. 1,   2012 

Proiecte ISEKI_Food  

ISEKI_Food Association (IFA) 

Diverse 

Evenimentele 
urmatoare 

 Nou ISEKI_Food 4 

 Proiecte Anterioare 
       ISEKI_Food 3 
       ISEKI_Mundus 2 

 Implicarile IFA in proiectele 
finantate de EU  

 Structura IFA 2011–2014 

 Decernarile Academiei 
ISEKI_Food Septembrie  2011 

 Conferinta OMAN 

  Intalnirea de la Universitatea 
Nationala Kyiv 

 IFA este un membru 
fondatorEASPA 

 

George Kalantzopoulos 

 1936-2011 

 
 35 de noi evenimente! 

http://ro.wikipedia.org/wiki/Fi%C8%99ier:Flag_of_Romania.svg


 

2 | P a g e  

 

NEWSLETTER 

de participanți ai proiectului, și 31 de parteneri asociați, atât din EU cât și din 
afara acesteia. 
Obiectivele principale ale proiectului sunt dezvoltarea unui cadru  care  să 
conducă inovația în domeniul educației și perfecționării în domeniu 
produselor alimentare atât de necesară intreprinderilor, promovarea inovării 
în sectorul FS&T (Știința Alimentelor și Tehnologie) academic, şi sprijinirea 
internaționalizării studiilor europenepe în domeniul alimentar din prin: 

- modernizarea învățământului , perfecționărilor și a programelor școlare; 
- punerea în aplicare a rolului pieței forței de muncă în cadrul nivelului 3 

de educație şi promovarea profesională respectiv promovarea angajării și 
spiritului antreprenorial pentru alabsolvenții FS&T (Știința Alimentelor și 
Tehnologie) şi profesioniștilor din industria alimentară; 

- cursuri de calificare, în special a personalului didactic de Ș tiinț a ș i 

Tehnologia Produselor Alimentare. 

Prin activitățile proiectului, planificate pe parcursul a 3 ani, este de așteptat să 
fie obținute mai multe rezultate, şi, în special: o baza de date in cadrul unei  
Virtual Network Environment pentru materiale şi instrumente utilizate pentru 
a aplica şi a moderniza programele privind Studiile Produselor Alimentare şi în 
acelaşi timp de a promova internaționalizarea lor; un cadru de calificare pentru 
personalul didactic din învățământul superior; o platformă virtuală pentru 
candidații la doctorat care să favorizeze crearea unei rețele şi antrenarea cu 
materiale ajutătoare pentru a dobândi cunoştințe şi calificare pentru transfer 
tehnologic; materiale noi de predare (cărți, cursuri e-learning de formare, un 
„laborator virtual” pilot,  o bază de date pentru  proiectele de cercetare. 
Editarea unor articole științifice în nou-născutul e-journal ISEKI_Food 
(http://www.iseki-food-ejournal.com/), a 3-aconferință ISEKI_Food(2014), 
web-inarii, testul pilot al unei şcoli de vară pentru profesori şi un document 
privind rolul etic şi social al studiilor și al profesioniștilor în domeniul științelor  
alimentare sunt, de asemenea, planificate printre activitățile de exploatare ale 
proiectului. 
 
Planificarea proiectului şi pachetelor de lucru  
Activitățile proiectuluiIFOOD4sunt organizate în 8 pachete de lucru(Working 
Packages) dintre acestea  4(WP3, WP4, WP5şiWP6) execută activități pentru 
punerea în aplicare a planificării proiectului; celalte susțin pe cele 
anterioare,având grijă de exploatarea activităților implementate(WP6), 
diseminarea proiectului  şi a activităților sale(WP2) şi planurile de 
calitate(WP1) şi de management ale proiectului (WP8). În Tabelul 1, sunt 
rezumate lista pachetelor de lucru coordonatorii fiecăruia şi membrii Core 
Comitee. 
 
Cum va funcționa proiectul  
Toți partenerii ştiu că bugetul proiectelor Erasmus Thematic Network  ar putea 
sprijini numai un număr limitat de activități şi organizarea reuniunii 
partenerilor. 
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Numărul mare de parteneri şi bugetul disponibil pentru IFOOD4 va permite (1) 
să dezvolte o serie de instrumente  web, care vor fi găzduite pe web site-ul  
proiectului şi/sau în cadrul site-ului ISEKI_Food Association, şi care vor fi 
disponibile pentru toți partenerii; (2) să organizeze o serie de reuniuni unde 
partenerii vor discuta şi își vor desfăşura activitățile necesare pentru obținerea 
de rezultate în cadrul proiectului. 
Partenerii şi partenerii asociați vor fi invitați prin e-mail, trimis de 
coordonatorul proiectului şi/sau de către coordonatorii WP, pentru a colabora 
la activitățile specifice; un site interactiv al proiectului este în construcție 
destinat să favorizeze comunicarea între parteneri, între parteneri şi 
coordonatorul de proiect  respectiv diseminarea rezultatelor proiectului. 
Partenerii asociați vor fi invitați să contribuie la toate activitățile proiectului, 
inclusiv și întâlnirile de proiect la care pot participa fără suport financiar al 
proiectului IFOOD4. 
Contribuția tuturor partenerilor are o importanță vitală pentru obținerea 
tuturor rezultatelor și constituie o provocare a proiectului IFOOD4. 
Pentru a favoriza dezvoltarea activităților, este nevoie de implicarea colegilor 
şi a instituțiilor partenere precum şi a  partenerilor  reprezentanti (studenți, 
asociații industriale etc.) din fiecare țară,  invitam pe această cale toți 
partenerii IFOOD4  și partenerii asociați să întreprindă activități în acest scop. 
 

Ședințe de proiect: 
-Prima ședință CORE COMITEE : 12-13 ianuarie 2012,Universitatea din Teramo 
(Mosciano Sant'Angelo, Teramo, IT), organizator local:  Paola Pittia. 
 
- Prima adunare generală : 9-11 mai 2012,Universitatea Catolică Portugheza, 
Escola Superior de Biotecnologia (Porto, PT), organizator local: Cristina L. M. 
Silva. 
 
 
Secretariatul proiectului 
Secretariatul IFOOD4: iseki4.secretariat@unite.it 
Raffaella Falconi: rfalconi@unite.it 
 
Website: în construcție 
 
 

Aştept cu nerăbdare să înceapă activitățile proiectului şi să vă întâlnesc pe 
toți în Porto, în 2012!! 

Salutări de sezon şi cele mai bune urări pentru un nou an de fericire într-o 
lume cu pace pentru voi toți, colegilor şi familiilor voastre. 

 
Paola Pittia 
Facultatea de Agricultură, Universitatea din Teramo 
Coordonator proiect ISEKI_Food4 
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Tabelul: Iseki Food-4: WP, Steering comitee, Core comitee 
 

 

Pachetul de lucru 
(WP) 

Steering comitee CORE 

 Coordonator Co-
Coordonator 

  

WP1- Planul de 
calitate al 
proiectului  

Xavier Nicolay (B) Farhettin Gogus 
(Tr) 

Gabriela Iordanescu 
(RO) 
Saverio Mannino (IT) 

WP2 - Diseminare Lynn McIntyre 
(UK) 

Mona Popa (RO) Helmut Glattes 
Peter Mitchell (UK) 

WP3 – Noi 
competențe pentru 
noi locuri de muncă 

Marco Dalla Rosa  
(IT) 

Peter Ho (UK)  Margarida Viera (PT) 
Katherine Flynn  (B) 

WP4– Calificarea 
personalului didactic 
universitar 

Jesus Frias (Ir) Anna McElhaton 
(Cy) 

Richard Marshall 
(UK) 
Alena Pistovcakova 
(SK) 

WP5 –Al  treilea 
grad de studii şi 
Long Life Learning 

Oliver 
Schluter(DE) 

Chelo Gonzales 
(ES)  

Cristina Silva (PT)  
Sam Sagui (Israel) 

WP 6 – Metode si 
instrumente noi de 
predare 

Ferruh Erdogdu 
(Tr) 

Kris Kristbergson 
(Is) 

Gerhard Schleining 
(AT) 
Semih Otles (Tr) 

WP7-Exploatare: 
Crearea unei 
legaturi între 
cercetare – industrie 
– educație 

Rui Costa (PT) Winfried Russ (DE) Julian Drausinger 
(AT) 
Stephan Drusch (DE) 

WP8 ‐ Management Paola Pittia (IT)  
WP Coordinators and co-Coordinators 
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ISEKI_Food 3 - Dezvoltări inovative și durabilitatea ISEKI_Food 

(142822-LLP-1-2008-PT-ERASMUS-ENW)                                                                          Oct 2008 – Sept 2011  

ISEKI_Mundus 2 - Internaționalizarea și durabilitatea rețelei  ISEKI_Food    

(145585-PT-2008-ERAMUNDUS - EM4EATN)                                                Nov 2008 – Sept 2011   

 

Proiectele ISEKI_Food 3 si ISEKI_Mundus 2 au fost încheiate în octombrie 2011. Toate 

rezultatele și urmările proiectelor au fost obținute în totalitate și sunt disponibile la: 

https://www.isekifood.eu/deliverables_iseki_food3  si respectiv https://www.iseki-

food.eu/deliverables_iseki_mundus2 .  Amblele proiecte au adus o mare contribuție 

pentru a întări și consolida ISEKI_Food Association (IFA), ceea ce va permite rețelei 

ISEKI_Food să-și continue activitatea pentru îmbunătățirea și îmbogățirea 

învățământului superior din domeniul alimentar  din întreaga lume.  

O conferință de două zile pentru concluzii finale (a 2-a Conferință Internațională 

ISEKI_Food) a fost organizată pentru a prezenta și disemina concluziile finale ale 

proiectelor (ISEKI_Food 3 și ISEKI_Mundus 2). Toate prezentările sunt disponibile pe: 

http://www.isekiconferences.com/milan2011 

 

 

 

 

 

 

 

Astazi, reteaua ISEKI_Food este una din cele mai de success retele din UE, care 

reuseste sa aiba un impact deosebit prin internationalizarea si comunicarea sa catre 

restul lumii.   
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https://www.iseki-food.eu/deliverables_iseki_mundus2
https://www.iseki-food.eu/deliverables_iseki_mundus2
https://www.iseki-food.net/
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Implicarea Asociației ISEKI-Food în proiecte 
finanțate de Europa 

Asociatia ISEKI-Food este in present implicate 
in urmatoarele proiecte Europene: 

 TRACK_FAST este un proiect FP7 KBBE 227220 (https://www.trackfast.eu/), 

desfășurându-se din 2009-2012, despre Identificarea necesităților  de perfecționare și 

carieră pentru viitorii tehnologi și savanți europeni din industria alimentară (TSIA) dar 

și implementarea unei strategii europene pentru a recruta noua generație de lideri 

TSIA. Asociația ISEKI-Food este reprezentată în Comitetul Consultativ. 

 EXAIRDEC este un proiect FP7 R4SME (http://www.exairdec.eu/), desfășurându-se din 

2010-2012, care intenționează să dezvolte prototipul unei soluții inovatoare de 

purificare a aerului contaminat pentru industria alimentară bazată pe descărcare de 

impulsuri electrice. Asociația ISEKI-Food este responsabilă pentru diseminare și 

exploatare. 

 DEFRUS este un proiect Tempus, sub-program Măsuri Structurale pe dezvoltarea unui 

Cadru de Calificare (CC) pentru Studii ale Științelor Alimentare la Universitățile Rusești, 

desfășurându-se din 2011-2014. Asociația ISEKI-Food este partenerul conducător al 

WP7 pe diseminare și este implicată în analiza standardelor și metodologiilor existente 

de dezvoltare a CC în zona Științei Alimentelor dar și în dezvoltarea și calificarea 

proprie a CC pentru Federația Rusă și reinstruirea personalului partenerilor ruși. 

 De la Grupul de Interese Speciale pe Structura Alimentelor si Proprietăți Fizice 

(https://www.iseki-food.net/sigs/sig1) este în derulare un proiect COST  FA1001 

(Aplicarea de relații innovative fundamentale aliment-structură-proprietate pentru 

proiectarea de alimente benefice pentru sănătate, confort și plăcere, 2010-2014, 

http://www.foodstructuredesign.net/) proiect care a implicat mulți membri ai 

Asociatiei ISEKI-Food. 

 ISEKI-Food 4  

 

Exemple pentru folosirea platformei ISEKI-e-learning  

În cadrul proiectelor ISEKI_Food și ISEKI_Mundus a fost dezvoltată o platformă e-

learning (https://www.iseki-food.net/E-learning) cu câteva cursuri e-learning pentru 

studenți și absolvenți dar și pentru persoanele din industrie. Fiecare curs poate fi 

folosit gratis de membrii ai Asociației ISEKI-Food (AIF), 50€ fiind percepuți pentru non-

membri pentru a folosi un curs pe o perioadă de 6 luni. Membrii ai Asociației 

ISEKI_Food (IFA) au și posibilitatea de a folosi aceste cursuri pentru activitățile de 

predare,  pentru a interacționa cu studenții lor și/sau pentru a creea propriile lor 

cursuri în cadrul acestei platforme.  

Gerhard Schleining a folosit oportunitatea din urmă foarte eficient, când a predat un 

curs pe Aplicații de Calculator în Procesarea Alimentelor și Asigurarea Calității ca 

oaspete la Universitatea Kasetsart din Bangkok. I-a luat aproximativ o săptămână să 

pregătească cursul,  să ofere și să actualizeze slide-urile powerpoint existente și alte 
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materiale electronice pentru participanți. Interactivitatea a fost realizată prin 

atribuirea de sarcini indivizilor și grupurilor și prin folosirea forumurilor de discuții, 

unde participanții au trebuit să pună întrebări în legătură cu un subiect și să răspundă 

la întrebările altora. Forumurile au mai fost folosite pentru a permite participanților să 

posteze informații care nu au fost menționate în timpul cursurilor în vederea colectării 

și împărtășirii informațiilor noi. Fiecare sarcină și contribuție poate fi evaluată iar 

sistemul calculează automat rezultatele pentru fiecare participant care pot fi folosite 

ca fracțiune din nota finală. Câteva caracteristici permit de asemenea ca examenul 

final să se dea online. Sistemul este așa de ușor de folosit, încât o introducere de 

aproximativ 10 minute a fost suficientă pentru participanți. În continuare, Gerhard 

Schleining vede, de asemenea, un avantaj mare în faptul că materialele de curs 

dezvoltate pot fi folosite, modificate și îmbogățite de către alți profesor foarte ușor. 

  Pentru mai multe informații contactați-l pe Gerhard Schleining 

(gerhard.schleining@boku.ac.at) 
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Constituirea comisiei & alte 
comitete și oficialități pentru  

2011-2014  
 

Pe 2 Septembrie 2011 Întrunirea Generală a asociației ISEKI_Food a avut loc în Milan, 

Italia. 

Printre câteva probleme importante, structura IFA, și alte comitete pentru perioada 

2011-2014 au fost alese: 

COMISIA IFA - https://www.iseki-food.net/board  

President - Richard Marshall - Universitatea Metropolitană din Londra – Marea Britanie  

Past  President – Cristina Silva – Universitatea Catolică a Portugaliei – Portugalia 

Vice-President – Paola Pittia – Universitatea din Teramo – Italia  

Secretary General - Gerhard Schleining - BOKU - Universitatea de Resurse Naturale și Științe 
ale Vieții, Viena, Austria  

ALȚI MEMBRI AI COMISIEI: 

Rui Costa - Institutul Politehnic din Coimbra – Portugalia 

Elisabeth Dumoulin - Institutul de Tehnologie pentru Viață, Alimente șiȘtiințe ale Mediului din 
Paris –Franța 

Kristberg Kristbergsson - Universitatea din Islanda, Reykjavík ‐ Islanda 

Saverio Mannino – Universitatea din Milano – Italia 

Winfried Russ - Universitatea Tehnică din Munich – Germania 

ALȚI MEMBRII COOPTAȚI: 

Helmut Glattes - BOKU - Universitatea de Resurse Naturale și Științe ale Vieții, Viena, Austria 

Monang Manullang - (IPB) Universitatea Agricolă din Bogor ‐ Indonezia 

Maria Papageorgiou – Institutul Tehnologic Educațional Alexander din Thessaloniki ‐ Grecia 
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COMITETUL CONSULTATIV AL ASOCIAȚIEI ISEKI_FOOD  

https://www.iseki-food.net/other_officials 

Marco Dalla Rosa - Universitatea din Bologna – Italia 

Gustavo Fidel Gutiérrez-López - Școala Națională pentruȘtiințe Biologice ‐ Institutul Politehnic 
Național, Mexic 

Huub Lelieveld ‐ GHI (Global Harmonisation Initiative) ‐ Olanda  

R. Paul Singh - Universitatea din California, Davis – Statele Unite ale Americii 

Paulo Sobral - Facultatea de Zootehnieși Inginerie Alimentară ‐ USP, Pirassununga – Brazilia 

AUDITORI  - https://www.iseki-food.net/other_officials   

Andrzej Lenart -  Universitatea deȘtiințe ale Vieții din Warsaw ‐ Polonia 

Margarida C. Vieira – Universitatea din Algarve – Portugalia 
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Decernarile Academiei 
ISEKI_Food Sept  2011 

 

Pe 2 septembrie 2011 Gerhard Schleining a premiat urmatoarele 

persoane,nominalizate si aprobate de Consiliu ca fiind membrii ai Academiei 

IFA pentru contributia extraordinara la campul de lucru al IFA:  

Augusto Medina 

Elisabeth Dumoulin 

Klaus Guthy 

Saverio Mannino  

Harris Lazarides 

Helmut Glattes 

 Cristina Silva 
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OMAN - Conferinta 

 
 
 

 
IFA a fost invitat sa ia parte la a 2-a Conferinta de Siguranta Alimentara din 
Oman de la 10/10/ pana la  11/10/2011 in Muscat, Sultanatul OMAN.  A fost 
pentru prima oara cand IFA a fost reprezentata la un eveniment in Orientul 
Mijlociu. 
OMAN-ul este localizat in partea de est a Peninsulei Arabe, cu capital la 
Muscat. Sultanatul are aproximativ 2,8 milioane de locuitori, majoritatea 
locuind in orase, mai mult de 25% din populatie este formata din muncitori 
straini. 75 % din populatie este de religie islamica.  Sultanatul este o monarhie 
absoluta, dar are in acelasi timp o constitutie. De 41 de ani, tara este condusa 
de Sultanul Qabus. 
Conferinta a fost organizata de OITE  (un organizator de conferinte) iar 
cheltuielile au fost suportate de Ministerul Comertului & Industriei si de 
Ministerul Comunelor Regionale & Resurselor de Apa. Conferinta a avut loc in 
unul dintre cele mai incitante hoteluri din regiune, Al Bustan Palace Hotel,  intr-
o suburbie a Muscatului. Mai mult de 250 de participant au fost invitati la 
conferinta, majoritatea din Oman, Arabia Saudita, UAE (Emiratele Unite Arabe) 
si doar cativa participanti au fost din alte parti ale lumii (USA, UK, Australia si 
Austria). 
 
IFA a avut privilegiul de a fi implicata in Sesiunea de Deschidere cu o lucrare 
plenara. Helmut GLATTES a prezentat lucrarea cu titlul:  
ISEKI-Food Association (IFA) its Aims and Initiatives with special emphasis to 
the Middle East, 
Aceasta lucrarea a fost facuta cu ajutorul Cristinei Silva si al lui Gerhard 
Schleining. 
Am introdus in lucrare exemple de activitati comune pentru “Orientul Mijlociu” 
cum ar fi: 

- crearea continutului pentru cursuri, carti online, specifice nevoilor regiunii  
- traducerea in limba arabica a materialelor IFA existente (carti, cursuri) si 

distribuirea lor  
- organizarea de “workshopuri IFA” pentru industria locala, seminare de 

doctorat, etc. 
- cresterea calitatii Programelor de Studii Alimentare (tuning, acreditare de 

EQAS) 
Prezentarile IFA au avut un mare interes si majoritatea participantilor au auzit 
pentru prima oara de ISEKI in general, si in particular despre IFA. De asemenea 
a fost posibila distribuirea materialelor IFA si discutarea cu participatii a multor 
subiecte legate de IFA.  
Au fost stabilite in mod special contacte cu colegii din USA, Australia si UAE.  
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Evenimentul a fost foarte bine organizat, ospitalitatea a fost grozava si oamenii 
deschisi la nou din OMAN au contribuit la atmosfera de calitate si la succesul 
conferintei.  
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Asociatia ISEKI_Food se intalneste 
la Universitatea Nationala Kiev 

 

In noiembrie Universitatea Nationala Kiev, partener al proiectului care abia s-a 

terminat - ISEKI_Mundus 2, a invitat Asociatia ISEKI_Food sa cunoasca 

profesorii, cercetatorii si studentii institutiilor sale si sa prezinte principalele 

activitati si obiective. Universitatea Nationala Kiev este o institutie de 

invatamant superior care antreneaza specialist si desfasoara cercetari in multe 

domenii ale cunoasterii.  

Prof. Saverio Mannino, Universitatea din Milano si membrii Comisiei IFA au 

fost in masura sa participle la intalnirea din Kiev (Ucraina) pe 18 noiembrie 

2011 organizata de Helen Klymova, Seful Sectorului Proiectelor de Cercetare 

Internationale al Proiectelor de Integrare Internationala si Departamentului 

de Mobilitate Academica. Prezentarea activitatilor IFA a avut loc sala mare a 

Universitatii in prezenta delegatilor Departamentelor stiintifice din zona. A 

doua intalnire a fost organizata cu un reprezentant selectat al studentilor. In 

acest caz dupa o scurta prezentare a lui Helen Klymova, au fost discutate 

aspecte ale sistemului educational in Europa. 

Au fost discutate si prevazute potentiale colaborari in viitor si cooperarea 

dintre IFA si Universitatea Nationala Kiev in proiecte de cercetare si 

educationale.  
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IFA este un membru fondator al EASPA 

Pe 29 noiembrie, in Dusselford, Asociatia ISEKI_Food impreuna cu alte sapte 

asociatii, au fondat o noua asociatie legata de asigurarea calitatii in educatia 

superioara – Alianta Europeana pentru Subiectul Specific si Acreditare 

Profesionala si Asigurarea Calitatii (EASPA). 

 

Aceasta organizatie a fost construita cu scopul de a exista ca o platforma a 

cooperarii dintre retelele de asigurare a calitatii europene si internationale si 

organizatiile internationale in dezvoltarea asigurarii calitatii si imbunatatirea 

calitatii in invatamantul superior. EASPA ofera un forum collaborator pentru 

comunitatea disciplinara, in domeniul specific retelelor de asigurare a calitatii 

europene care evalueaza calitatea programelor de studii, scolile sau personae 

profesionale.  

 Ceilalti fondatori ai asociatiei sunt: 

European Network for the Accreditation of Engineering Education (ENAEE),(Reteaua 
Europeana de Acreditare a Educatiei Ingineresti) 

European Quality Assurance Network for Informatics Education (EQANIE), 

Association Européenne des Conservatoires, Academies de Musique et 
Musikhochschulen (AEC), 

European Chemistry Thematics Network Association (ECTNA), 

European Network for Public Administration Accreditation (EAPAA), 

European Countries Biologists Association (ECBA) and 

European Physical Society (PS). 
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George Kalantzopoulos - 1936-2011 

Este dificil sa acceptam trecerea in nefiinta a 

colegului nostru George, pentru ca el a fost un 

coleg cu aspiratii mari si i-a placut sa traiasca sis a 

faca lucrurile mai bune.  

 Desi George Kalantzopoulos nu a participat la 

ultimile intalniri had ISEKI_Food, el a fost un 

participant foarte activ si important in retea de 

multi ani. A fost un ganditor clar care adesea 

sublinia aspectele cheie pe care altii nu le vedeau, 

explicand cum proiectul ISEKI_Food se leaga de 

experienta greaca a educatiei superioare. El a 

contribuit cu capitole la seria de carti ISEKI_Food. 

A vrut intotdeauna sa asigure calitatea educatiei 

studentilor prin imbunatatirea predarii stiintei 

alimentare si tehnologiei.  

A fost o parte a intregii familii de oameni de 

stiinta in domeniul alimentar.  

Reteaua ISEKI_Food are partea sa sociala, care 

este importanta si pentru noi toti. George era 

fermecator, amuzant si un vorbitor excelent. A 

fost un membru iubit al comunitatii Stiinta 

Alimentara.  

Suntem cu totii onorati sa-l fi cunoscut si ne va 

lipsi cu siguranta.  

 

Familia  ISEKI_Food 
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NOU! First Conference and Training of the JOI.CON project 
Data: 18-19 ianuarie,  2012  
Mai multe informatii:  
https://www.joiman.eu/Lists/Events/DispForm.aspx?ID=17&Source=/default.aspx  
Locul desfasurarii: University of Leipzig, Germany  

NOU! 2nd Annual  Food Manufacturing & Safety Summit 2012 
Data: 30-31 ianuarie,  2012  
Mai multe informatii: http://www.foodmanufacturingevent.com/SAFE  
Locul desfasurarii: Noordwijk , Netherlands 

NOU! 1st Biotechnology World Congress 
Data: 14-15 februarie,  2012  

Mai multe informatii: 1  

Locul desfasurarii: Dubai, UAE 
 NOU! Anfas, 19th International Trade Exhibition for Food 
Data: 15-18 februarie,  2012  
Mai multe informatii: http://www.anfasfoodproduct.com/  
Locul desfasurarii: ANTALYA EXPO CENTER , Turkey 
 

NOU! International Scientific Conference on Bacteriocins and 

Antimicrobial Peptides 
Data: 21-23 februarie,  2012  
Mai multe informatii: http://www.bacteriocin-conference.net/Conference  
Locul desfasurarii: Košice, Slovakia 
 
 NOU! 10th World Food Technology & Innovation Forum 2012Data: 29 

februarie-1 martie,  2012  
Mai multe informatii: http://www.foodinnovate.com/  
Venue: Dublin, Ireland 
 
 NOU! 6th European PhD workshop of the European Federation of 
Chemical Engineering: Section Food 
Data: 7-8 martie,  2012  
Mai multe informatii: http://www.efce.info/section/food  
Locul desfasurarii: Nestlé Product Technology Centre Singen, Germany 
 
 
 

NOU! Food Structures, Digestion and Health 
Data:7-9 martie,  2012  
Mai multe informatii: http://www.riddet.ac.nz/event/food-structure-digestion-and-health  
Locul desfasurarii: Convention Centre, Palmerston North, New Zealand 
 
 
 

 
NOU! 7th Nutra India Summit 2012 
Data: 15-17 martie,  2012  
Mai multe informatii: http://www.nutraindiasummit.in/nutra_2012/  
Locul desfasurarii: Lalit Ashok,Bangalore,India 
 
 
 NOU! 3rd International Conference of Microbial Biotechnology 

Data: 15-17 martie,  2012  
Mai multe informatii: http://www.cibm.ma/Ang/   
Locul desfasurarii: Tangier, Morocco 
 
 
 
NOU! VITAGORA – Congrès  International Goût.Nutrition. Santé 
Data: 20-21 martie,  2012  
Mai multe informatii: http://www.gout-nutrition-sante.com/  
Locul desfasurarii: Dijon, France 

NOU! CoFe 2012 - 11th Conference of Food Engineering 

Data: 2-4 aprilie,  2012  
Mai multe informatii: http://www.cpe.vt.edu/cofe/  
Locul desfasurarii: The National Conference Center Leesburg, Virginia, 
United States 
 
 
 
 

https://www.joiman.eu/Lists/Events/DispForm.aspx?ID=17&Source=/default.aspx
http://www.foodmanufacturingevent.com/SAFE
http://biotechworldcongress.com/
http://www.anfasfoodproduct.com/
http://www.bacteriocin-conference.net/Conference
http://www.foodinnovate.com/
http://www.efce.info/section/food
http://www.riddet.ac.nz/event/food-structure-digestion-and-health
http://www.nutraindiasummit.in/nutra_2012/
http://www.cibm.ma/Ang/
http://www.gout-nutrition-sante.com/
http://www.cpe.vt.edu/cofe/
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NOU! South-American Symposium on Microencapsulation 

Data: 30 aprilie – 2 mai, 2012 
Mai mult informatii: http://impascience.eu/bioencapsulation/2012_Limeira/ 
Locul desfasurarii: Limeira, Brazil 

NOU! 6th Central European Congress on Food 

Data: 23-26 mai,  2012  
Mai multe informatii:  www.cefood2012.rs 
Locul desfasurarii: Novi Sad, Serbia 

NOU! The 6th International Symposium on Food Rheology and Structure - 

ISFRS 2012 
Data: 10-13 aprilie,  2012  
Mai multe informatii: http://www.isfrs.ethz.ch/  
Locul desfasurarii: Zurich , Switzerland 
 
 
 
 
 

NOU! ICFSQN - International Conference on Food Safety, Quality and 

Nutrition 
Data: 11-13 aprilie,  2012  
Mai multe informatii: https://sites.google.com/site/mmucon/home  
Locul desfasurarii: Manchester, United Kingdom 
 
 
 
 
 
 

NOU! 2nd International Conference on Packaging Materials and 
Bioproducts interactions (MATBIM2012) 
Data:  22-25 aprilie,  2012  
Mai multe informatii: http://www.matbim.com/  
Locul desfasurarii: University of Burgundy Dijon, France 
 
 
 
 
 
 

NOU! NEFood – 2012 First North European Congress on Food 
Data: 22-24 aprilie,  2012  
Mai multe informatii: http://nefood.info/  
Locul desfasurarii: Holiday Inn Moskovskiye Vorta St. Petersburg , Russia 
 
 
 
 
 
 
 NOU! 5th International Dietary Fibre Conference - DF2012 

Data: 7 – 9 mai,  2012  
Mai multe informatii: http://df2012.icc.or.at/  
Locul desfasurarii: Centro Congressi Fontana di Trevi, Roma, Italy 
 
 
 
 
 
 
 
 

NOU! 11th International Hydrocolloids Conference 

Data:14 – 18 mai,  2012  
Mai multe informatii: http://www.international-hydrocolloids-conference.com/  
Locul desfasurarii: Purdue University Lafayette, United States 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

NOU! 7th International conference on water in food 
Data: 3-5 iunie,  2012  
Mai multe informatii:  http://www.efw2012.eurofoodwater.eu/ 
Locul desfasurarii: Scandic Continental Helsinki , Finland 
 
NOU! EDEN Annual Conference 2012 
Data: 6-9 iunie,  2012  
Mai multe informatii:  http://www.eden-online.org/2012_porto.html 
Locul desfasurarii: Alfândega do Porto Congress Center Porto , Portugal 
 
NOU! International Scientific Conference on Probiotics and Prebiotics - IPC2012 
Data: 12-14 iunie,  2012  
Mai multe informatii:  http://www.probiotic-conference.net  
Locul desfasurarii: Kosice, Slovakia 

NOU! SDDP 2012 - 5th International Symposium on Spray Dried Dairy Products 

Data: 19-21 iunie,  2012  
Mai multe informatii:  https://colloque.inra.fr/sddp2012  
Locul desfasurarii: Large Palais des Congrès st Malo, France 
 
NOU! 2012 IFT Annual Meeting & Food Expo 

Data: 25-28 iunie,  2012  
Mai multe informatii:  http://www.am-fe.ift.org/cms/ 
Locul desfasurarii: Las Vegas, USA 
 

http://impascience.eu/bioencapsulation/2012_Limeira/
http://www.cefood2012.rs/
http://www.isfrs.ethz.ch/
https://sites.google.com/site/mmucon/home
http://www.matbim.com/
http://nefood.info/
http://df2012.icc.or.at/
http://www.international-hydrocolloids-conference.com/
http://www.efw2012.eurofoodwater.eu/
http://www.eden-online.org/2012_porto.html
http://www.probiotic-conference.net/
https://colloque.inra.fr/sddp2012
http://www.am-fe.ift.org/cms/
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  NOU! 2nd International Conference on Food Oral Processing - Physics, 

Physiology, and Psychology of Eating 
Data:1-5 iulie,  2012  
Mai multe informatii:  https://colloque.inra.fr/fop  
Locul desfasurarii: Beaune, France 

NOU! 6th International Conference on the Food Factory for the Future 

Data: 4-6 iulie,  2012  
Mai multe informatii:  http://www.food-factory.fr/  
Locul desfasurarii: Laval, France 

 
NOU! Summerlab 2012 
Data:  8-20 iulie,  2012  
Mai multe informatii:  http://www.hs-osnabrueck.de/summer-lab.html  
Locul desfasurarii: HOCHSCHULE OSNABRÜCK Osnabrueck, Germany 

 

 NOU! 16th World Congress of Food Science and Technology 
Data:  5-9 august,  2012  
Mai multe informatii:  http://iufost.org.br/  
Locul desfasurarii: Foz do Iguaçu, Brazil 

 

 NOU! Food ingredients South America (FiSA) 2012 

Data: 18-20 septembrie,  2012  
Mai multe informatii:  http://fi-southamerica.ingredientsnetwork.com/  
Locul desfasurarii: Expo Center Norte, São Paulo, Brazil 

 

 NOU! CONACTA 2012 
Data: 25-28 septembrie,  2012  
Mai multe informatii:  https://www.iseki-food.net/webfm_send/1459    
Locul desfasurarii: Bogotá, Colombia 

 

 NOU! 7th Conference of The World Mycotoxin Forum® and the XIIIth IUPAC 

International Symposium on Mycotoxins and Phycotoxins 
Data: 5-9 noiembrie,  2012  
Mai multe informatii:  http://www.wmfmeetsiupac.org/  
Locul desfasurarii: Rotterdam, the Netherlands 
 
 
 

 

NOU! 5th European Public Health Conference 
Data: 8-10 noiembrie,  2012  
Mai multe informatii:  http://www.eupha.org/site/upcoming_conference.php   
Locul desfasurarii: Hilton Conference, Centre, Malta 
 
 
 

 

NOU! EFFoST 2012 - A Lunch Box for Tomorrow : An interactive combination 

of integrated analysis and specialized knowledge of food 
Data: 20-23 noiembrie,  2012  
Mai multe informatii:  http://www.effostconference.com/  
Locul desfasurarii: Le Corum Montpellier , France 
 
 
 

 

NOU! Euro Food Chemistry XVII 

Data: 7-10 mai,  2013 
Mai multe informatii:  http://www.arber.com.tr/eurofoodchemxvii.org/  
Locul desfasurarii: Istanbul, Turkey 
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