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EDITORIAL 
de Paola Pittia (coordonatorul proiectului ISEKI_Food 4) 

 

Suntem la sfârşit de an 2013 şi bănuiesc că fiecare dintre noi trage linie şi adună lucrurile 
care s-au întâmplat în acest an, gândindu-ne la lucrurile bune şi cele rele (cât mai puţine, 
sper) care ne-au atins atât inimile cât şi viaţă într-un anume mod. 

Aş dori să împart cu voi şi să îmi amintesc clipele frumoase petrecute alături de familie (din 
păcate prea puţine), dar şi ”aventurile” mai dificile petrecute alături de colegii mei de la 
noua Facultate de Bioştiinţe din Universitatea din Teramo, cu care am căutat în permanentă 
soluţii şi metode, nu intotdeauna uşor de găsit, pentru a rezolva dificultatile şi problemele cu 
care universităţile noastre s-au confruntat în ultimele luni. Sunt foarte fericită să fiu alături 
de colegii mei în fiecare zi şi sunt mândră să îi am alături de mine în viaţă.  
Nu în cele din urmă, păstrez în inima mea timpul petrecut şi dedicat proiectului ISEKI_Food şi 
activităţilor ISEKI_Food 4, ce fac parte din viaţa de zi cu zi. Sunt foarte fericita că în acest an 
reţeaua ISEKI_Food s-ar putea mari cu noi parteneri şi prieteni care sunt dispuşi să împartă 
contribuţia şi filosofia noastră asupra educaţiei în Ştiinţă şi Tehnologia Alimentară cu noua 
generaţie de cercetători şi profesionişti. De asemena, aş vrea să le aduc multe mulţumiri 
colegilor şi prietenilor reţelei ISEKI_Food din toată lumea, pentru că mi-au făcut muncă mai 
uşoară ca şi coordonator de proiect. În acest timp, ne însuşim noi calităţi în cadrul „muncii în 
echipa”… calităţi pe care le vom îmbunătăţi permanent. 
Din când în când, printre veştile bune se mai strecoară unele mai puţin bune, iar pe această 
cale aş vrea să dedic acest editorial partenerei, prietenei şi colegei Louise Fielding, de la 
Universitatea din Cardiff, care a trecut în nefiinţă. Era foarte interesată şi implicata în 
proiectele şi activităţile noastre, chiar dacă nu putea participa la toate adunările noastre. 

Şi, la final … vă urez tuturor un an 2014 excelent, sănătate din belusg, fericire şi pace, cu 
speranţa că viaţă vă va permite să vă îndepliniţi visele în realitate. Din punctul meu de 
vedere, sper că 2014 o să fie un an bun şi plin de succese, şi privesc cu interes către noile 
proiecte şi perspective de colaborare cu toţi partenerii reţelei ISEKI_Food, chiar mai mult 
decât proiectul ISEKI_Food 4.  
 
 
Abia aştept să va văd pe toţi în mai 2014, în Atena!   
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PROIECTELE ISEKI_FOOD  
 
Bune practici intre partenerii proiectului ISEKI_Food 4 prin schimbul de cadre 
didactice 
De Kirsi Jouppila 

Lectorul universitar Kirsi Jouppila a vizitat Universitatea Dunărea de Jos din Galaţi, România 
(3.–11.10.2103). Vizita a inclus participarea la al 6-lea Simpozion Internaţional EuroAliment şi 
la schimbul de cadre didactice din cadrul programului Erasmus. Gazdă vizitei a fost 
Profesorul Asociat Gabriela Iordăchescu. Prezentăriile ţinute de către KirsiJouppila au 
dezbătut proprietăţile fizice şi chimice ale alimentelor dar şi noi tehnologii precum 
activitatea apei, absortia apei, starea fizică a alimentelor amorfe, schimbări survenite în 
materialele amorfe şi stabilitatea alimentelor în corelaţie cu starea lor fizică. Au fost 10 
stundenti care au luat parte la aceste prezentări, aceştia fiind foarte interesaţi si de 
subiectele discutate şi exemplele date de către profesor, pentru ca ei să înţeleagă mai uşor 
aspectele teoretice. Vizită a cuprins şi o serie de întrevederi şi discuţii cu prorectorul Anca 
Nicolau, prodecanul Daniela Borda şi alţi profesori şi cercetători ai Universităţii din Galaţi, cât 
şi vizita unor laboratoare şi staţii pilot. Un alt lucru petrecut în acesta vizită a fost un tur al 
rafinăriei de petrol Prutul, fiind aduse mulţumiri Lectorului Octavian Barna, pentru că a putut 
face posibil acest lucru. Pe lângă toate acestea au avut loc diferite alte activităţi în afara 
orelor de program, de exemplu, turul oraşului Galaţi şi vizitarea Operei. Vizita în România a 
fost un adevărat success şi a ajutat pe plan profesional la formarea unei baze solide pentru 
viitoarele cooperări şi proiecte. 
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NOU! Newsletter-ul doctoranzilor în Tehnologii si Științe Alimentare  
 
Suntem fericiţi să anunţăm publicarea a celei de-a două ediţii a PhD IN FOOD SCIENCE AND 
TECHNOLOGY, editată în proiectul ISEKI_Food 4 în colaborare cu asociaţia ISEKI-Food. Dacă 
sunteţi interesat, va rugăm contactaţi-o fie pe prof. Paola Pittia (ppittia@unite.it), fie 
secretariatul proiectlui (iseki4.secretariat@unite.it). 
 

 
 

Puteți vizita  https://www.iseki-food.net/ifa_news 

  

mailto:iseki4.secretariat@unite.it
https://www.iseki-food.net/ifa_news
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Sub tema „Știința Alimentelor și Tehnologii pentru o bioeconomie susținută” 
 
Principalele subiecte de discuție sunt: 

 Conceperea de noi planuri pentru educație: sporirea competențelor în tehnologia și 
știința alimentelor pentru Bioeconomy 2020 

 Dobandirea de noi cunoștințe și noutați în cercetare în scopul îmbunătățirii 
bioeconomiei 

 Îmbunătățirea industriei hranei pentru a putea asigura hrana necesara populației din 
viitorul apropiat 
 

Workshop-urile dinaintea conferintei 
 workshop-ul "State of Research in Europe in the Field of Food Science and 

Technology"  
 workshop-ul   "Industry meets Academia and PdD programmes" 

Aceste workshop-uri vor cuprinde, în afară de conferința propriu-zisă, prezentarile și 
posterele doctoranzilor. Depunerea rezumatelor se poate face pe site-ul conferinței. 
  
Cine va prezenta (lista provizorie) 
Prof.PetrosTaoukis, National Technical University of Athens (Greece) 
Prof. Dietrich Knorr, Technical University of Berlin (Germany) 
Prof. R. Paul Singh, University of California (United States) 
Dr Jesus Maria Frias Celayeta, Dublin Institute of Technology (Ireland) 
 
Premiile pentru postere 
Se vor acordă câteva premii pentru postere, atât la workshop-uri cât şi la conferinţă, 
studenţilor, doctoranzilor, post-doctoranzilor dar şi profesorilor care au adus noi perspective 
şi contribuţii positive către îmbunătăţirea sectorului alimentar (educaţie, cercetare, 
industrie). 
Sponsorizat de catre ELSEVIER: pentru 3 postere, premiu in valoare de 500 EUR 
Sponsorizat de catre PURATOS: pentru 1 poster, premiu in valoare de 500 EUR 
Sponsorizat de catre VIORYL: pentru 1 poster, premiu in valoare de 500 EUR 
 
NOU! Prezentarile orale si posterele acceptate vor fi considerate pentru publicare in doua 
editii speciale din International Journals 
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Jurnalul de Inginerie Alimentară (Elsevier) 

Jurnalul Internaţional de Studii Alimentare (Jurnalul oficial asociaţiei ISEKI-Food, www.iseki-
food-ejournal.com) 

Manuscrisele trimise vor fi supuse unui proces de revizuire în concordanţă cu normele 
specifice ale fiecărui jurnal. 
 
Conferinta este sustinuta de IUFOST, EFFoST, GHI, ICC, ICA, MoniQA. 
 
Va rugam sa trimiteti rezumatele on-line pana la data de 08 ianuarie 2014: 
http://www.isekiconferences.com/athens2014/abstract/submission 
 
Nu ratați această ocazie unică de a participa și de a contribui la activitățile științifice oferite 
de această conferință internațională sau puteti devenii sponsor al acestui eveniment 
științific, fiind disponibile mai multe pachete de sponsorizare atractive. 
Pentru mai multe informatii accesati: http://www.isekiconferences.com/athens2014 
Asteptam cu nerabdare sa ne intalnim in mai 2014, in Grecia! 
 
Comitetul de organizare 
Paola Pittia, Vasso Oreopoulou, Rui Costa (presedintele comitetului, ISEKI_Food 4 Project) 
Cristina L.M. Silva, Gerhard Schleining (organizatorul conferintelor, ISEKI Food Association) 
Raffaela Falconi, Anita Habershuber (secretarul conferintei) 

 
 

Inceputul conferintei proiectului FP7                                   (11/2013 - 10/2016) 

de Gerhard Schleining (BOKU, Austria) 

Proiectul a încept cu întâlnirea din data de 26-27 noiembrie 2013 în Stuttgard. IFA coordonează WP1 
şi este responsabilă pentru dezvoltarea şi menţinerea unui magazine de informaţii online în mai 
multe limbi. 

TRAFOON (Traditional Food Network to improve the transfer of knowledge for innovation; 
www.trafoon.eu) este o retea alcatuita 
din 30 de unitati de cercetare, si 
ascociatii IMM din Austria, Belgia, Cehia, 
Franta, Germania, Marea Britanie, 
Irelanda, Italia, Olanda, Polonia, Serbia, 
Slovenia, Spania si Elvetia. Acesta 
acopera cele 4 grupe de alimente 
traditionale bazate pe peste, grane, 
legume si ciuperci si fructe.  

    

http://www.isekiconferences.com/athens2014/abstract/submission
http://www.isekiconferences.com/athens2014
http://www.trafoon.eu/
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Se axează pe conservarea, protecţia şi inovaţia în viitorul dezvoltarii alimentelor tradiţionale în 
Europa şi are ca scop susţinerea producătorilor mici şi medii de alimente de acest tip. Micii 
producători sunt puşi în faţa multor reglementări Europene şi pentru a putea dobândi cunostinte în 
noile tehnici care apar, ei vor fi sfătuiţi de către noi pentru a îşi păstra autenticitatea produselor. 
TRAFOON va oferi soluţii concrete pentru a îi face pe producători mai competitivi. Soluţiile tehnice şi 
legale  a acestor subiecte de interes vor fi dobândite prin workshop-uri de training, unde specialisti în 
domeniu vor disemina aceste informaţii în limbiile din ţară respectivă. 

Un punct de infoarmare virtual ce conţine aceste soluţii şi inovaţii va fi creeat pentru ca publicul să îl 
poată accesa. Mai mult, punctul de informare va fi o arhivă constant îmbunătăţită de către 
TRAFOON. 

TRAFOON poate oferi servicii mult necesare pentru a îmbunătăţii IMM-urile, cum ar fi traininguri, 
cursuri despre legea alimentară europeană, protocoale de producţie şi strategii de dezvoltare, 
managementul calităţii, marketing, siguranţa mediului, etc.   

Proiectul va avea un impact pozitiv în comunicarea dintre IMM-uri şi instituţiile de cercetare, 
satisfacţia consumatorilor fiind mai mare datorită rezervelor de alimente tradiţionale şi 
competivitatea dintre IMM-uri. O agenda de cercetare strategica pentru alimentele tradiţionale va fi 
creată şi comunicată factorilor decizionali. O reţea de transfer Europeană a cunostintelor va fi 
stabilită fiind vizate sectoarele alimentare, creand legături între cercetători, mediatori şi ascociatiile 
IMM-urilor. 

 

 

STIRI DE LA PARTENERII IFOOD 4 

O noua carte editata de Semih Otles 

O noua carte valoroasă din domeniul științei alimentare a fost 
dezvoltata de un partener al retelei ISEKI_Food 4, colegul 
nostru Semih Otles de la Universitatea EGE din Turcia. 

Probioticele si Prebioticele in Alimentatie, Nutritie si Sanatate 

Publicata: 25 noiembrie, 2013 de CRC Press , Continut: 512 
pagini si 22 ilustratii, Editor: Semih Otles 
http://www.crcpress.com/product/isbn/9781466586239 
Cartea prezintă munca experţilor internaţionali şi sunt 
discutate toate aspectele legate de probiotice şi prebiotice. În 
acest volum de comentarii sunt dezbătute cunostintele 
ştiinţifice actuale şi de cercetare ce se desfăşoară în acest 
domeniu. Cartea analizează sursele şi producţia de probiotice şi 
prebiotice. Aceasta explorează utilizarea lor în tulburările 
gastro-intestinale, infecţii, prevenirea cancerului, alergii, astm, şi alte tulburări. Se discuta, 
de asemenea, utilizarea acestor suplimente  la copii, oameni învârstă, ca hrană a animalelor. 

 
 

http://www.crcpress.com/product/isbn/9781466586239
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Conferinta Internationala pe Stiinta si Tehnica bazate pe Cercetare Aplicata 
Fundamentala (ICoSTAF) 2014 

25 Aprilie 2014, Szeged, Hungary 

 
Cerere de abstracte si inregistrare 

 
Dragi colegi, 
 
Comitetul de organizare are plăcerea să va invite la următoarea Conferinţă Internaţionala 
despre Ştiinţă şi Tehnică bazată pe Cercetare Aplicată Fundamentală ICoSTAF2014 
organizată de Facultatea de Inginerie şi de Comitetul Regional din cadrul Academiei de 
Ştiinţe a Ungariei. Conferinţa va avea loc în corpul A al Facultăţii de Inginerie, la Marş tér 7, 
Szeged. Atât prezentările orale cât şi posterele sunt acceptate. Limba oficială a conferinţei 
este engleza. 
 

Pentru mai multe informații, vă rugam vizitați www.mk.u-szeged.hu 
e-mail:icostaf@mk.u-szeged.hu 

 
 

STIRI DE LA ALTE PROIECTE 

IUFoST-Led Initiative Harnesses the Power of Education to Ensure Global Food 
Safety 

Uniunea Internationala a Stiintelor si Tehnologiilor 
Alimentare  (IUFoST) este liderul Initiativei pentru 
Siguranta Alimentara, un proiect ambitios ce 
valorifica puterea de educatie pentru a asigura o 
buna dezvoltarea a sigurantei alimentare cat si 
dezvoltarea economica a acesteia. Abordarea 
multi-disciplinara a IUFoST este aceea de a aduce 

impreuna specialisti din mai multe domenii din intreaga lume pentru a dezvolta un curriculum 
comun de programe educationale de siguranta alimentara la nivel mondial. 

Susţinut de Parteneriatul Global pentru Siguranţă Alimentară (GFSP), facilitat de Banca 
Mondială, şi condus de IUFoST, procesul GFSCI este deja în curs de desfăşurare. Oamenii de 
ştiinţă, industria şi experţii guvernamentali colaborează cu parteneri din întreag mediul academic 
pentru a evalua competenţele de baza necesare la nivel de facultate pentru a determina ceea ce 
constituie un standard internaţional pentru programele de siguranţă alimentară de baza. GFSCI 
va duce la punerea în aplicare a unui program de recunoaştere pentru programele existente care 
îndeplinesc aceste standarde şi pentru identificarea oricăror lacune rămase în domeniul 
siguranţei alimentare. 

Dezvoltarea curriculei de baza va fi ajutată de rezultatele celor două sondaje de opinii menite să 
aducă noi păreri despre programele de siguranţă alimentară din întreagă lume. Primul sondaj a 
fost deja lansat, obţinându-se în acest fel răspunsuri de la instituţiile de învăţământ din întreaga 

http://www.mk.u-szeged.hu/
mailto:krisch@mk.u-szeged.hu
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lume. Toate instituţiile cu programe de ştiinţă a alimentelor şi tehnologie sunt invitate să viziteze 
foodsafety.iufost.org pentru a lua parte la sondaj. 

Un al doilea sondaj va fi distribuit în 2014 pentru a obţine informaţii detaliate cu privire la 
programele de siguranţă alimentară. Studii relevante pentru industrie şi guvern sunt, de 
asemenea, în curs de dezvoltare. Odată puse în aplicare, GFSCI va asigura o forţă de muncă 
viitoare în guvern, industrie şi mediul academic cu abilităţile necesare pentru a aborda 
problemele de siguranţă alimentară, rezultând într-o aprovizionare mai sigură si cu o economie 
mai buna. Mai multe informaţii cu privire la GFSCI pot fi găsite la foodsafety.iufost.org sau prin 
email globalfoodsafety@iufost.org. 
 
Uniunea Internaţională a Ştiinţelor şi Tehnologiilor Alimentare (IUFoST) este o organizaţie stintiifica globală ce reprezintă 
mai mult de 300,000 oameni de ştiinţă şi biotehnologi din peste 75 de ţări. Este o asociaţie voluntară, non-profit de 
organzitatii de ştiinţă alimentară ce aduc laolaltă oamenii de ştiinţă şi biotehnologi din întreaga lume. IUFoST este un 
membru ştiinţific al ICSU (Consiliul Internaţional pentru Ştiinţă) şi reprezintă tehnologia şi ştiinţa alimentară a organizaţiilor 
internaţionale, cum ar fi WHO, FAO, UNDP, etc.  
 
IUFoST organizează congrese mondiale de alimentaţie, printre multe alte activităţi, pentru a stimula schimbul continuu de 
cunoştinţe şi pentru a dezvolta strategii în aceste discipline şi tehnologii legate de expansiune, îmbunătăţirea, distribuirea şi 
conservarea aprovizionării cu produse alimentare la nivel mondial. 
 
IUFoST Contact: General Secretariat, IUFoST, 112 Bronte Road, Oakville, Ontario, Canada, L6L 3C1. 
Telefon: + 1 905 815 1926, Fax: + 1 905 815 1574, e-mail: secretariat@iufost.org, www.iufost.org 
 

 
 

project 
 
 

Acest proiect (www.green-foods.eu) are că ţintă scăderea emisilor de carbon şi folosirea energie într-
un mod mai economic, pentru a îmbunătăţii securitatea energetică şi de a garanta o producţie 
durabilă în Uniunea Europeană, pentru industria alimentară şi cea a băuturilor.  Conceptul 
GREENFOODS va ghida utilizatorul în identificarea soluţiilor adaptate "producţiei verzi " pentru IMM-
uri în diferite subsectoare ale industriei alimentare şi a băuturilor, prin combinarea expertizei 
tehnologice cu cunoştinţe în domeniul eficienţei energetice şi resurselor regenerabile . Acest lucru va 
duce la strategii clare pentru optimizarea procesului IMM-urilor de trecere la producţie fără emisii de 
carbon şi la salvarea energiei. Mai mult, modulul de training GREENFOODS, va fi integrat ca un modul 
de training specific. Scheme de finanţare speciale vor fi dezvoltate pentru a facilita punerea în 
aplicare a potenţialului de eficientă energetică în IMM-uri, prin compararea şi analiza sistemelor de 
finanţare existente . 

Pentru aplicarea abordării GREENFOODS, vor fi efectuale 200 de audituri energetice, 20 de audituri 
detaliate iar 5 IMM-uri vor fi selectate pentru implementarea conceptului. „Centre de competenta 
virtuală energetică” (VECC) vor fi instalate în ţările participante şi vor funcţiona ca magazine de 
service. 

Beneficii directe pentru companiile participante 

Audit-uri si implementare 

În cadrul proiectului, companiilor li se vor oferi audituri energetice atât standard cât şi în detaliu. 
Companiile care sunt interesate în aplicarea directă a măsurilor de eficientă energetica şi energie 
regenerabilă, vor fi susţinute atât prin punerea în aplicare cât şi finanţarea investiţiilor necesare. 

mailto:globalfoodsafety@iufost.org
mailto:secretariat@iufost.org
http://www.iufost.org/
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 Audituri energetice de baza (200 companii) 

 Audituri energetice in detaliu (20 companii) 

 Implementarea sugestilor survenite auditurilor (5 companii) 
 

Beneficii aditionale se vor adduce la cunostinta companiilor participante.  
 
GREENFOODS se adresează, în principal, următoarelor subsectoare: fabrici de lapte, industria cărnii, 
industria de băuturi (fabrici de bere și suc de fructe); brutarii; alimente pentru copii; producatori de 
cereale; alimente pentru animale; industria peștelui. 
 
Tarile participante: Austria; Franta; Germania; Polonia; Spania; Marea Britanie. 
 
Pentru mai multe informtatii contactati: AEE – Institute for Sustainable Technologies l Feldgasse 19, 
A-8200 Gleisdorf, AT l Email: c.brunner@aee.at; Barbara Sturm: barbara.sturm@newcastle.ac.uk 

 

 
 
 
 
 

Punerea bazelor mecanismelor de inovatie si cresterea gradului de 
constientizare asupra inovatiei, cercetarii si dezvoltarii industriei alimentare 
in Europa de Sud-Est (Inno-Food SEE, SEE/B/0028/1.3/X). 

de Denisa Duta, Institutul National de Cercetare – Dezvoltare pentru Bioresurse si Alimentare 
(IBA), Romania  

Proiectul Inno-Food SEE este finanţat prin Programul de Cooperare Transnaţională a Europei 
de Sud-Est şi a cărui axa prioritară este: Facilitarea inovării şi anteprenoriatului în domeniul 
de intervenţie: îmbunătăţirea condiţiilor cadru şi croirea unui drum către inovare.  

Proiectul este coordonat de către Centrul pentru Cercetare şi Tehnologie HELLAS Institutul 
de Agrobiotehnologie (EKETA-INA) din Grecia şi implică alţi 13 parteneri din Europa de Sud-
Est (IBA fiind una dintre ele). 

Obiectivele proiectului sunt: 

a) Configurarea mecanismelor adecvate ce vor facilita schimbul și coordonarea 
abordărilor și politicilor de cercetare, tehnologie și inovare pentru sectorul alimentar;  

b) Cresterea gradului de conștientizare publică cu privire la importanța progresului 
tehnologic și inovație, în special in așa-numitele tehnologii "omice", din sectorul 
alimentar, în zona Europei de Sud-Est.  

Inno-Food SEE îşi va atinge obiectivele prin: elaborarea de planuri operaţionale şi inovaţie 
pentru Alimentaţie CDT şi pregătirea pentru investiţii specifice. Proiectul pune accent pe 
diseminarea şi exploatarea rezultatelor obţinute, iar de acestea să beneficieze cât mai multe 

mailto:c.brunner@aee.at
mailto:barbara.sturm@newcastle.ac.uk
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IMM-uri din domeniul alimentar, autorităţi regionale şi locale atât la nivel naţional cât şi 
european. De asemenea Inno-Food SEE vizează publicul larg, consumatorul de alimente, 
precum şi tinerii studenţi şi cercetători. 

 

Pentru mai multe detalii accesati (www.innofoodsee.eu)!  

 

 

 

 

Reteaua europeana pentru dezvoltarea tehnologiilor si tratamentelor bazate 
pe Electroporare (http://www.electroporation.net) 

de Tina Stepišnik si Damijan Miklavčič, Universitatea din Ljubljana. 

Un proiect în cadrul cooperării europene din domeniul științei și tehnologiei 
in cadru - COST Action TD1104, fiind lansat în anul 2012, cu scopul de a 
optimiza noi tehnologii și tratamente pe bază de electroporare și explorarea 
unor noi aplicatii in biologie, medicina, farmacie, industria alimentară și 
știința mediului. 

În prezent, consorțiul TD1104 COST Action conectează 510 cercetatori de la 
156 institutii din 35 de tari, reunind experți de talie mondială in domeniul 
electroporarii, acestia contribuind la cercetarea și dezvoltarea de aplicatii cu 
ajutorul electroporarii, in intregul spectru industrial și științific (de exemplu 
vindecarea tumoriilor, prelucrare a alimentelor, crioconservare, producția de 
vin). 

  

Prof.Dr.DamijanM
iklavčič, 

presedintele COST 
Action TD1104 

http://www.innofoodsee.eu/
http://www.electroporation.net/
http://www.google.si/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&frm=1&source=images&cd=&cad=rja&docid=Se9hdkcWAzpttM&tbnid=sSgKksgVUrMgHM:&ved=0CAUQjRw&url=http://www.games.unina.it/pages/how_to_reach/&ei=f2sqUoArgdK1Bv6XgJAM&bvm=bv.51773540,d.bGE&psig=AFQjCNH1fqiwOGLz05hqjmWpIanacjKmgA&ust=1378598130973014
http://www.google.si/url?sa=i&source=images&cd=&cad=rja&docid=eoce32EoPqE60M&tbnid=IKQIIqmFNmq2aM:&ved=0CAgQjRwwAA&url=http://michuzijr.blogspot.com/2011/04/european-union-dar-es-salaam-april-12.html&ei=umsqUqGyEsHi4QSc6IHQDQ&psig=AFQjCNF3F_tLsjV4uNha6De4GwSBTpl-1w&ust=1378598202344418
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Această rețea pentru dezvoltarea tehnologiilor și de tratamentelor pe bază de electroporare este 

organizată în cinci grupuri de lucru, cooperând reciproc pentru a îmbunătăți și a dezvolta noi terapii 

pe baza de electroporare în medicină, și tehnologii noi bazate pe electroporare în inginerie 

biotehnologica și de mediu. 

COST Action TD1104 este un cadru ideal care să permită schimbul de cunoștințe între cercetătorii din 

domeniul electroporarii și aduce o cooperare mai strânsă între grupurile de cercetare care lucrează în 

domeniu. Vizitati www.electroporation.net pentru mai multe informații și alăturati-va noua. 

 

PATHWAY 27 - Evaluarea pivot a efectelor bioactive asupra sănătății și 
bunăstării. De la genomul uman la industria alimentara. 

Înțelegerea științifică a rolului și a mecanismelor bioactivelor este fragmentată. Cercetarea 
abordează mai degraba posibilitatea teoretică a efectelor de ameliorare a sănătății, in loc sa 
se axeze pe  utilizarea lor practica, pentru diete de zi cu zi. Bioactivele nu pot fi considerate 
compuși chimici de sine statatori și cercetariile trebuie să se concentreze pe produsele 
alimentare îmbogățite cu bioactivi (BEF), consumatorii avand nevoie de alimente sanatoase 

care sa aduca bunastare in viata cotidiana. 

PATHWAY este o echipa de 16 oameni de 
stiinta si 10 IMM-uri care se ocupa de 
procesarea si prelucrarea alimentelor, ce 
abordează în mod unic rolul și mecanismele 
de acțiune a 3 bioactivi (acid 
docosahexaenoic, β-glucan și antociani, alese 
in mod deliberat, cunoscandu-se eficienta lor 
în reducerea unor factori de risc pentru 
sindromul metabolic (SM); cu acestea fiind 
imbunatatie trei produse alimentare de larg 
consum (produse lactate, de panificație și 
produse pe baza pe oua). PATHWAY va 
determina impactul BEF asupra sindromului 
metabolic (un factor de risc pentru multe 
boli). Studii paralele in vivo si in vitro vor face 
pisibila selectia de biomarkeri pentru 
tehnicile omnice avansate. Rezultatele vor 
include BEF si portocoale genetice, cat si 
practici si orientari pentru planificarea 

dietelor, precum si indrumarea IMM-urilor in promovarea BEF-urilor . 

Impactul va fi distrubuit in intreaga Europa prin disiminarea lui catre industria alimentara (in 
special IMM-uri), consumatori cat si altor parti interesate. Tinerii vor fi instruiti intr-un mediu 
interdisciplinar si trans-sectorial. 
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Cercetarile ce au dus la rezultatele acestui proiect au primit finantare de la 
Comunitatea Europeana SEVENTH FRAMEWORKPROGRAMME (FP7/2007-
2013), cu acordul de finantare nr. 311876. 
 

 

Sa sprijinim Congresul IAAS 2014! 
Scris de Genna Tesdall, Becca Clay, si Nathan Sage 
Fotografie de Andrew Rizer 
 

 

 
Universitatea de Stat din 
Iowa (ISU), ce face parte din 
Asociația Internațională a 
Stundeților în Știinte 
Agricole și conexe (IAAS) 
este încantata să vă anunțe 
că IAAS-ISU o să fie gazda 
Congresului Internațional 
IAAS (WOCO) din luna iulie 
2014, și avem nevoie de 
ajutorul vostru. IAAS-ISU va 
folosi site-ul Indiegogo 
pentru a putea strange 
fonduri pentru proiectele 

acestui eveniment. Puteti face donatii in cateogoria “verficat non-profit” din luna februarie 
2014. 

Acesta este un proiect de strângere de fonduri istoric pentru IaaS și universitatea noastră, 
pentru că este primul nostru proiect sprijinit de voi. Sperăm că toate persoanele implicate in 
proiectul ISEKI vor veni si vor fi grupul nostru de sustinatori virtual. A ajuta proiectul nostru 
este la fel de ușor ca a fi alături de noi pe Facebook (IaaS WOCO 2014) și Twitter (@ 
IAAS2014WOCO), trimiterea de "like-uri" și "tweet-uri" despre proiect, distrubuirea 
proiectului Indiegogo (în februarie 2014) ne va ajuta enorm. De asemenea puteti vizita noul 
nostru site (iaasisu.com). Nu uitati ca puteti si dona fonduri, incepand cu luna februarie 
2014. 

Donarea se face rapid, ușor, sigur, și face on-line prin intermediul PayPal, oricine poate dona 
și vom accepta orice sumă aveți. Pentru ajutorul vostru aveti posibilitatea sa castigati premii 
unice si exclusive IAAS.  
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ASOCIATIA ISEKI-FOOD 

 

Workshop-ul IFA asupra FOOD DEFENSE 

de Gerhard Schleining (BOKU, Austria) 

 
 
IFA a organizat un seminar de o zi pe 23 octombrie 2013 cu sprijinul Universitatii de Resurse 
Naturale si Stiinte ale Vietii BOKU si INFRAPROTECT GmbH in Viena, Austria. 
 
 

Mag. Alexander Pschikal (Austrian Federal 
Chancellery) a prezentat un rezumat al 
activitatii guvernului Austriac in vederea 
mentinerii si pastrarii infrastructurii critice.  

Dr. Andreas Natterer (SchönherrRechtsanwälte 
GmbH), un expert in legislatia domeniului 
alimentar, a explicat ca nu exista nici un 
fundament legal explicit inca, dar sunt unele 
cerinte descrise in standarde de calitate si 
siguranta alimentara. 

 
 
DI Wolfgang Czerni si MischaZöberer(INFRAPROTECT 
GmbH), sunt cei ce ofera consultanta companiilor pe acest 
subiect; au vorbit despre punerea in practica in 
conformitate cu standardele IFS si BRC si despre 
Managementul Afacerilor. 
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DI Stephan Savic (AGRANA AG) a vorbit in detaliu si a 
descris modul de aplicare a standardului FSSC 22000, 
bazandu-se pe experienta sa in domeniu. 
 
 
 
 
Pentru a putea vizualiza programul vizitati https://www.iseki-food.net/ifa_event/food-defense. 
 
Daca sunteti interesati IFA si INFRAPROTECT GmbH pot organiza conferinte si workshop-uri in 
engleza in institutia voastra. 
 

European Skills/Competences, Qualifications and Occupations 

de Rui Costa (ESAC, Portugual) 

A fost organizata o clasificare a aptitudinilor/competenţelor europene, calificărilor şi 
ocupaţiilor (ESCO). Aceasta ne descrie piaţa Europeană a muncii atât în sectorul educaţional 
cât şi în cel al training-ului. Aceasta este o iniţiativa a Uniunii Europene DG Employment şi a 
centrului de cultură şi educaţie DG, care coordonează în comun dezvoltarea ESCO. 

Primele rezultate au fost obtinute in octombrie pentru urmatoarele: 
Agricultura, Pomicultura, Pescarii si Medicina Veterinara; 
Afaceri, Administrației și Drept; 
Inginerie, Producție și Construcții; 
Tehnologiile informației și comunicațiilor, precum și servicii. 
 

Dezvoltarea sectorului de producţie de alimente, băuturi şi tutun a început în luna aprilie a 
acestui an şi nu va fi lansat înainte de 2015. Echipa care lucrează la acest proiect este 
formată în prezent din 12 membrii şi este prezidată de Rui Costa, reprezentantul asociaţiei 
ISEKI-Food. 

În baza de date ESCO se poate caută după ocupaţie, abilităţi/competenţe şi calificări şi este 
văzută ca cea mai cuprinzătoare bază de date din lume pentru găsirea de locuri de muncă şi 
susţinerea a unor iniţiative ale Comisiei Europene, cum ar fi EURES (portalul mobilităţii 
europene pentru locuri de muncă), Erasmus+, Cadrul European al Calificărilor şi CV-ul 
Europass. 

Vedeți mai multe pe http://ec.europa.eu/social/main.jsp?catId=1042&langId=en 

  

https://www.iseki-food.net/ifa_event/food-defense
http://ec.europa.eu/social/main.jsp?catId=1042&langId=en
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IFA Webinars (https://www.iseki-food.net/webinars) 

de Gerhard Schleining (BOKU, Austria) 

Webinariile IFA devin din ce în ce mai atractive. În vederea oferirii lor gratis în viitor, căutăm 
sponsori pentru a face acest lucru, deoarece pentru organizare este necesar un volum foarte 
mare de muncă. Invitaţiile sunt trimise la peste 9,000 de abonaţi. Deci, pentru doar 100€, 
puteţi să va faceţi reclamă printr-un link şi un logo postate pe site-ul dumneavoastră. 

 

 
 

IFA poate oferii urmatoarele optiuni de sponsorizare: 

 Sponsorii iti spot pune logo-ul de sponsor, € pe webinar:  ...................................................... 100 € 

 Sponsorii pot oferii un webinar impreuna cu cel mai nou produs din gama lor, etc ................ 500€ 

 IFA poate organiza training-uri (via web si/sau pe site) pentru angajati pe un anumit 
subiect  .................................................................................................................................... 1.000€ 

  

https://www.iseki-food.net/webinars
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TRAINING 

International Summer Lab (ISL) 2014 

În cadrul acestui program, vor fi oferite două cursuri: “Tehnologii speciale în industrua 
alimentară”pentru stundenti şi “Procesul de proiectare a produselor alimentare” pentru 
masteranzi şi doctoranzi. Ambele vor cuprinde cursuri, seminarii, lucrări de laborator, vizite 
la diverse firme cât şi un program cultural. 

Cursul “Tehnologii speciale în industrua alimentară” cuprinde teste pe diferite produse 
alimentare şi materii prime (ex. carne, cereale sau lactate) în laborator, concentrându-se pe 
tehnologii alimentare speciale şi tehnici de procesare a alimentelor, cât şi analize senzoriale 
şi analize fizico-chimice.  

Cursul “Procesul de proiectare a produselor alimentare” oferă noi perspective asupra 
procesului de dezvoltare a produselor cu ajutorul celor mai noi tehnologii (ex. Procesarea 
fără temperatura sau câmpurile electrice), având în vedere calitatea şi proprietăţiile 
alimentelor cât şi perspectivele din punctul de vedere al pieţelor de desfacere. Studenţii vor 
lucra într-o unitate de procesare. 

Participanţii vor lucra în echipe internaţionale mixte. În 2013 au fost 53 de participanti, de 12 
naţionalităţi. Participanţii au venit din Danemarca, Turcia, SUA, Coreea de Sud şi Emiratele 
Arabe. Cursul se desfăşoară în limba engleză. 

Mai multe informaţii cât şi formularul de înscriere pot fi găsite pe site-ul www.hs-
osnabrueck.de/summer-lab.html. Profesorul coordonator al modulului ISL este Prof.Dr. 
Ştefan Töpfl, directorul academic al ISL fiind Prof.Dr. Ludger Figura. 

Contact: 

Jessica Wiertz 

Ingineria produselor alimentare de productie si afaceri 

Coordonator program studii in activitatiile internationale 

Email: j.wiertz@hs-osnabrueck.de 

  

mailto:j.wiertz@hs-osnabrueck.de
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Tehnologii si tratamente pe baza de electroporare 
 

"Tratamentele şi Tehnologiile bazate pe electroporare" (www.ebtt.org) este un curs de 
doctorat al Universităţii din Ljubljana. De asemenea este un eveniment de un weekend, ce se 
desfăşoară în fiecare noiembrie încă din 2003. Cursul este acreditat şi doctoranzii vor primii 
după terminarea lui şi un examen cu puncte în concordanţă cu sistemul de credite ECTS. 
Acest curs şi workshop este acreditat de către Colegiul Medicilor Solvaci, iar medicii vor 
primii 20 puncte CME pentru participare. 
 
În zece ani, am ajuns la o armonie între cursuri şi muncă în laborator. Oferim cunoştinţe de 
baza în domeniul electroporarii, cele mai noi informaţii în cursuri, prezentări ale cercetariilor 
făcute de participanţi şi studenti iar în laborator se vor face lucrări atât practice cât şi pe 
calculator. Trebuie subliniat faptul că nu numai studenţii învaţă lucruri noi, şi lectorii învaţă 
de asemeanea, după cerinţele lor. Progresul în domeniul electroporarii este rapid şi noi 
aplicaţii în medicină, biologie şi biotehnologie sunt descoperite pe zi ce trece. Acesta este şi 
motivul pentru care noi numim această şcoală “Şcoală Doctorală şi Workshop Ştiinţific”. 
 
Participanţii sosesc în fiecare an din toate colţurile lumii. În acelaşi timp, numărul de locuri 
este limitat de capacitatea locurilor disponibile în clasa cât şi în laboratoare. Acceptăm 28 de 
studenţi, numărul fiind determinat de locurile disponibile în laboratoare. Mai mult, avem în 
permanentă lectori şi în fiecare an, patru cercetători renumiţi pentru cercetariile lor în 
domeniul electroporarii sau terapiilor prin electroporare vor vorbii desre descoperirile făcute 
– în total vor fi 14 prezentări. După-amaiza, stundeţii vor ocupă laboratoarele sub atentă 
supraveghere a cercetătorilor din cadrul laboratorului de biocibernetică din cadrul Facultăţii 
de Inginerie Electrică. Fiecare student va fi îndrumat de un cadru didactic, lucru care face că 
nivelul de educaţie şi înţelegere să fie ridicat. 

 
 

Professor dr. Damijan Miklavcic 
Chair of the Department for Biomedical Engineering 
Head of the Laboratory of Biocybernetics 
Director of the EBTT 
Chair of the COST TD1104 Action 
www.electroporation.net 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.electroporation.net/
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DESPRE PARTENERII ISEKI_FOOD 4  

Facultatea de Biotehnologii – Universitatea de Stiinte Agronomice si Medicina 
Veterinara Bucuresti, Romania 

de Mona Elena Popa 

 

În cei 150 de ani de existenţa, Universitatea de Ştiinţe Agronomice şi Medicină Veterinară 
(USAMV) Bucureşti s-a  remarcat ca fiind cel mai prestigioas reprezentant dintre instituţiile de 
învăţământ superior în domeniul agronomic şi veterinar din România. În prezent USAMVB 
cuprinde şapte facultăţi: Agronomie, Horticultură, Zootehnie, Medicină Veterinară, Îmbunătăţiri 
Funciare şi Inginerie a Mediului, Biotehnologie şi Management, Inginerie Economică şi 
Dezvoltare Rurală. Fiecare din aceste facultăţi  cuprind atât cursuri universitare, postuniversitare 
cât şi doctorale. USAMVB joacă un rol important în educaţia din domentiul agriculturii şi 
medicinii veterinare din România. 

Aceasta a fost întotdeauna şi continuă să se implice în diverse programe şi procese de 
importantă naţională, cu scopul de a îmbunătăţii educaţia, cercetarea şi managementul în 
agricultură şi medicină veterinară din România, precum şi relaţiile cu partenerii internaţionali. 

Facultatea de Biotehnologii este relativ nouă în cadrul Universităţii de Ştiinţe Agronomice şi 
Medicină Veterinară, ea începându-şi activitatea în anii 1994-1995. Ea este singură facultate de 
acest profil din România. 

Departamentul de Siguranţă Alimentară al facultăţii a fost implicat în mai multe proiecte de 
cercetare naţionale şi internaţionale: Leonardo da Vinci, Socrates, World Bank, Flair Flow 
dissemination Project, ISEKI (Integrating Safety and Environmental Knowledge into Food 
Studies), RoDI (Romanian Innovation Days în Biotechnology), FP7 Track Fast şi FP7 Forbioplast. 

Laboratoarele acestui departament sunt bine echipate pentru a putea face faţă noilor proiecte 
de cercetare ce necesită atat analize microbiologice, analize fizico-chimice pentru determinarea 
calităţii produselor alimentare, cât şi biochimie şi biologie moleculara. Pe lângă echipamentul de 
laborator, deţinem aparatura necesara pentru a putea executa experimente ce necesită 
măsurători analitice – HPLC, spectrofotometru VIS, spectrofotometru IR, evaporator, 
termobalanta, ultracentrifuga cu termostat, TPLC şi alte echipamente de monitorizare a calităţii 
produselor alimentare. 

Grupul nostru ce cercetare a realizat proiecte de cercetare pe următoarele subiecte: 
monitorizarea poluării apei, procesarea minimă a legumelor şi fructelor, antimicrobieni naturali 
pentru conservarea alimentelor, prepararea enzimelor microbiene, ambalajele produselor 
alimentare, materiale biodegradabile pentru ambalarea produselor alimentare, studii asupra 
comportamentului consumatorului, noi tehnici de procesare precum tratamentul ohmnic, PEF şi 
plasmă rece. 

 

Pentru mai multe informatii vizitati:  
http://www.usamv.ro/ si 
http://www.biotehnologii.usamv.ro/ 

http://www.usamv.ro/
http://www.biotehnologii.usamv.ro/
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IN MEMORIA 

In memoria Doamnei Profesor Louise Fielding 

 

Cu mare tristete va anuntam ca prietena si colega noastra, Prof. 
Louise Fielding a incetat din viata pe data de 10 decembrie. Fiind 
reprezentantul proiectului ISEKI_Food 4 al Universitatii 
Metropolitane din Cardiff, Louise era un suporter al misiunii ISEKI. 

S-a alaturat Universitatii ca lector in anul 1993, dupa terminarea 
doctoratului la Universitatea Reading, investigand efectele 
iradierii cu fascicole de electroni asupra supravietuirii si refacerii 
bacteriilor. Cercetarile sale au vizat dezvoltarea iradierii in 
microbiologia produselor alimentare si managementul sigurantei 

alimentare. De atunci, ea a adus o mare contributie cercetarilor din domeniul sigurantei 
alimentare. I-a fost acordat titul de Lector Principal in iulie 2005, fiind numita Seful 
Departamentului de Stiinte Aplicate in 2006 iar in 2009 Director de Cercetare. 

Louise a fost o colega mult iubita şi respectata şi o buna prietena care a jucat un rol esenţial 
ca profesor, cercetător şi senior manager în cadrul Universităţii din Cardiff, ea lucrând în 
strânsă legătură cu industria alimentară cât şi cu guvernul Marii Britanii, munca ei 
desfăşurându-se atât pe plan naţional cât şi internaţional. Muncă ei a fost recunoscută de 
către Universitate prin acordarea unui premiu în August 2013, de Director al 
Departamentului de Siguranţă Alimentară.  
 
Familia ISEKI_Food  
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EVENIMENTE 
 

Ianuarie 2014 

24-26 Ianuarie 2014 
1st International Conference on Food Properties (ICFP2014) 
Mai multe informatii: http://www.ieomrs.com/icfp/cfp.html 
Kuala Lumpur, Malaysia 

NEW!31 Ianuarie 2014 
PHD opportunities at Durham University 
Mai multe informatii: www.dur.ac.uk/soft.matter/cdt/ 
Durham University, Durham, UK 

Februarie 2014 

NEW!4-6 Februarie 2014 
Oilseed Congress Europe/MENA 2014 
Mai multe informatii: www.cvent.com, www.soyatech.com 
Hotel Arts Barcelona, Barcelona, Spain 

5-7 Februarie 2014 
ITEC – International Teacher Education Conference 
Mai multe informatii: http://www.ite-c.net/ 
Dubai, United Arab Emitates 

NEW!11-14 Februarie 2014 
Food Law Winter school 
Mai multe informatii: https://www.iseki-food.net/ifa_event/4146 
University of Wageningen, Wageningen, Netherlands 

NEW!12-15 Februarie 2014 
Biofach 2014, World Organic Trade Fair 
Mai multe informatii: www.biofach.de 
Nurnberg Messe, Nurnberg, Germany 

  

http://www.ieomrs.com/icfp/cfp.html
http://www.dur.ac.uk/soft.matter/cdt/
http://www.cvent.com/
http://www.soyatech.com/
http://www.ite-c.net/
https://www.iseki-food.net/ifa_event/4146
http://www.biofach.de/
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Martie 2014 

NEW!12-13 Martie 2014 
11th Annual Controlled Release Conference 
Mai multe informatii: http://www.smi-online.co.uk/pharmaceuticals/uk/conference/ 
Holiday Inn Regents Park, London, UK 

NEW!13-16 Martie 2014 
Turkish Flour Industrialists’ Federation, Celebration of 10th Foundation Anniversary and 
International Congress and Exhibition 
Mai multe informatii: http://www.tusaf.org/EN/ana-sayfa/2-0/20131119.html 
Titanic Deluxe Belek, Antalya, Turkey 

NEW!27-30 Martie 2014 
EDT-Foodservice Suppliers Expo 
Mai multe informatii: http://www.cnredtexpo.com/anasayfa.aspx 
CNR EXPO, Istanbul, Turkey 

30 Martie -2 Aprilie 2014 
The Food Structure and Functionality Forum (FSFF)  
Mai multe informatii: http://www.foodstructuresymposium.com/index.html 
Grand Krasnapolsky, Amsterdam, Netherlands 

NEW!31 Martie -2 Aprilie 2014 
RME 2014 
Mai multe informatii: http://www.bastiaanse-communication.com/rme2014/ 
NH Conference Centre Leeuwenhorst, Noordwijkerhout, Netherlands 

NEW!31 Martie -2 Aprilie 2014 
XVIII Seminario Latinoamericano y V Congreso Nacional de Ciencia y Tecnología de 
Alimentos 
Mai multe informatii: conferencias.ucr.ac.cr/index.php/cita/2013 
Centro de convenciones del Hotel Wyndham Herradura, Costa Rica 

Aprilie 2014 

NEW!13-17 Aprilie 2014 
11th Trends in Brewing 
Mai multe informatii: http://www.trendsinbrewing.org/ 
Technology Campus KAHO Sint-Lieven, Ghent, Belgium 

NEW!25 Aprilie 2014 
International Conference on Science and Technique based on Applied and Fundamental 
Research (ICoSTAF) 2014 
Faculty of Engineering, Szeged, Hungary 

  

http://www.smi-online.co.uk/pharmaceuticals/uk/conference/
http://www.tusaf.org/EN/ana-sayfa/2-0/20131119.html
http://www.cnredtexpo.com/anasayfa.aspx
http://www.foodstructuresymposium.com/index.html
http://www.bastiaanse-communication.com/rme2014/
http://www.trendsinbrewing.org/
https://www.iseki-food.net/ifa_event/4119
https://www.iseki-food.net/ifa_event/4119
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Mai 2014 

NEW!1-2 Mai 2014 
International Conference on New Trends in Transport Phenomena 
Mai multe informatii:http://nttpconference.com/ 
University of Ottawa, Canada 

NEW!5-7 Mai 2014 
AOAC Symposium on Chemical & Microbiological Challenges in Food Safety 
Mai multe informatii: http://www.aoaceurope-istanbul2014.org/ 
Harbiye Askeri Museum, Istanbul, Turkey 

19-23 Mai 2014 
118th IAOM, International Association of Operative Millers, Annual Conference & Expo 
Mai multe informatii: http://www.iaom.info 
Omaha Hilton Hotel and Qwest Center, Omaha, USA 

NEW!20-23 Mai 2014 
Food MR2014: XII International Conference on the Applications of Magnetic Resonance in 
Food Science: Defining Food by Magnetic Resonance 
Mai multe informatii:http://www.foodmr.org/ 
University of Bologna, Cesena, Italy 

 
21-23 Mai 2014 
3rd ISEKI_Food Conference: “Food Science and Technology Excellence for a Sustainable 
Bioeconomy“ 
Mai multe informatii: http://www.isekiconferences.com/athens2014/ 
Hotel President, Athens, Greece 

http://nttpconference.com/
http://www.aoaceurope-istanbul2014.org/
http://www.iaom.info/
http://www.foodmr.org/
http://www.isekiconferences.com/athens2014/
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25-27 Mai 2014 
8th International Conference on Water in Food 
Mai multe informatii: http://www.eurofoodwater.eu/efw2014/ 
Politehnica University of Timisoara, Romania 

NEW!26-29 Mai 2014 
Novel Approaches in Food Industry 
Mai multe informatii: http://www.nafi2014.com/ 
Pine Bay Holiday Resort-Kuşadası, Turkey 

Iunie 2014 

NEW!5-7 Iunie 2014 
Agriculture for Life, Life for Agriculture 
Mai multe informatii: https://www.iseki-food.net/ifa_event/4125 
University of Agronomic Sciences and Veterinary Medicine of Bucharest 

21-24 Iunie 2014 
Institute of Food Technologists Annual Meeting and Food Expo 
Mai multe informatii: www.ift.org 
New Orleans, USA 

NEW!24-26 Iunie 2014 
International Scientific Conference on Probiotics and Prebiotics 
Mai multe informatii: http://www.probiotic-conference.net/ 
Budapest, Hungary 

NEW!25-27 Iunie 2014 
INTE 2014 Conference 
Mai multe informatii: http://www.int-e.net/index.php?id=home 
Hotel Novotel Paris Bercy, Paris, France 

29 Iunie – 2 Iulie 2014 
3rd International Conference on Food Oral Processing: 
 Physics, Physiology and Psychology of Eating 
Mai multe informatii: http://www.vlaggraduateschool.nl/fop2014/ 
Hof van Wageningen, Wageningen, Netherlands 

Iulie 2014 

NEW!04-25 Iulie 2014 
INTE 2014 Conference 
Mai multe informatii: http://www.hs-osnabrueck.de/summer-lab.html 
Hochschule Osnabrueck, Osnabrueck, Germany 

http://www.eurofoodwater.eu/efw2014/
http://www.nafi2014.com/
https://www.iseki-food.net/ifa_event/4125
http://www.ift.org/
http://www.probiotic-conference.net/
http://www.int-e.net/index.php?id=home
http://www.vlaggraduateschool.nl/fop2014/
http://www.hs-osnabrueck.de/summer-lab.html
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NEW!14-16 Iulie 2014 
AMORPH 2014 -- The Felix Franks Symposium - A Celebration 
Mai multe informatii: https://www.iseki-food.net/ifa_event/4109 
Girton College, Cambridge, UK 

August 2014 

NEW!11-12 August 2014 
International Conference on Heat Transfer and Fluid Flow 
Mai multe informatii: http://htffconference.com/ 
Prague, Czech Republic 

17-21 August 2014 
IUFOST-17th World Congress of Food Science & Technology 
Mai multe informatii: http://iufost2014.org/ 
Palais des congrès de Montréal, Canada 

Septembrie 2014 

NEW!02-05 Septembrie 2014 
Amiga: 1st Summer School on Environmental Risk Assessment (ERA) of GM crops 
Mai multe informatii: http://www.amigaproject.eu/ 
Teagasc Crops Research, Oak Park, Ireland 

NEW!07-09 Septembrie 2014 
7th International Whey Conference 2014 
Mai multe informatii: http://www.iwc2014.com/ 
Beurs-World Trade Center, Rotterdam, Netherlands 

7-10 Septembrie 2014 
EuroSense2014: 6th European Conference on Sensory and Consumer Research 
Mai multe informatii: http://www.eurosense.elsevier.com/ 
Bella Center, Copenhagen, Denmark 

NEW!14-17 Septembrie  2014 
12th Euro Fed Lipid Congress "Oils, Fats and Lipids: From Lipidomics to Industrial Innovation" 
Mai multe informatii: http://www.eurofedlipid.org/meetings/montpellier2014/index.php 
Le Corum Conference Center, Montpellier, France 

Octombrie 2014 

NEW!15-17 Octombrie 2014 
1st congress on food structure design 
Mai multe informatii: http://www.skyros-congressos.pt/foodstructure/ 
Porto, Portugal 

https://www.iseki-food.net/ifa_event/4109
http://htffconference.com/
http://iufost2014.org/
http://www.amigaproject.eu/
http://www.iwc2014.com/
http://www.eurosense.elsevier.com/
http://www.eurofedlipid.org/meetings/montpellier2014/index.php
http://www.skyros-congressos.pt/foodstructure/


 

26 | P a g e  
 

NEWSLETTER 

NEW!21-25 Octombrie 2014 
8th International Congress of Food Technologists, Biotechnologists and Nutritionists 
Mai multe informatii: http://conference2014.pbn.hr/ 
Feliksa Peršića 5, Opatija,Croatia 

19-22 Octombrie 2014 
XX Brazilian Congress on Chemical Engineering (COBEQ) 
Mai multe informatii: http://www.cobeq2014.com.br/ 
Convention Center, Florianopolis (SC) Brazil 

NEW!28-31 Octombrie 2014 
Cibus TEC 
Mai multe informatii: http://www.cibustec.it/en/home/ 
Parma Exhibition Center,Parma, Italy 

Noiembrie 2014 

5-7 Noiembrie 2014 
The 2nd International Congress on Food Technology 
Mai multe informatii: http://www.intfoodtechno2014.org/ 
Kuşadası, Turkey 

Februarie 2015 

22-25 Februarie 2015 

3rd ICC Latin American Cereal and Grain Conference and ICC Jubilee Conference 
 - 60 Years of ICC” 
Mai multe informatii: www.icc.or.at 

Florianopolis, Brazil 

Martie 2015 

24-27 Martie 2015 
Anuga FoodTec 
Mai multe informatii: http://www.anugafoodtec.com/en/aft/home/index.php 
Koelnmesse, Cologne, Germany 

Iunie 2015 

1-3 Iunie 2015 
6th International Dietary Fibre Conference 2015, DF 2015 
Mai multe informatii:www.icc.or.at 

Paris, France 

http://conference2014.pbn.hr/
http://www.cobeq2014.com.br/
http://www.cibustec.it/en/home/
http://www.intfoodtechno2014.org/
http://www.icc.or.at/
http://www.anugafoodtec.com/en/aft/home/index.php
http://www.icc.or.at/
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14-18 Iunie 2015 
ICEF12 
Mai multe informatii: http://www.icef12.com/ 
Quebec, Canada 

Iulie 2015 

11-14 Iulie 2015 
Institute of Food Technologists Annual Meeting and Food Expo 
Mai multe informatii: www.ift.org 
Chicago, USA 

Septembrie 2015 

26 Septembrie -1 Octombrie 2015 
EPIC 5 
Mai multe informatii: http://www.ecce2015.eu/ 
France 

Octombrie 2015 

18-21 Octombrie 2015 
100th AACC International Annual Meeting 
Minneapolis, USA 
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