
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

  
 
 

Editorial  
de Paola Pittia 
 
Dragi parteneri ai ISEKI_Food 4 și prieteni ai ISEKI_Food,  

timpul trece repede … 18 luni au trecut de când a fost înființată rețeaua ISEKI_Food 4 pe 1 
septembrie 2011. Este aproape timpul pentru raportul intermediar ... cu întreaga colecție 
a diferitelor rezultate și activitățile terminate. 

În primul rând, vreau să le mulțumesc coordonatorilor Workpackage-ului și 
membrilor Core Group pentru angajamentul lor în planificarea și managementul 

newsletter 
              Numărul 6, 2013 
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activităților proiectului: sondaje de opinie, workshopuri, platforma virtuală, newsletterul 
pentru doctoranzi ...  

Mulțumiri speciale pentru partenerii care și-au dedicat timpul de lucru pentru 
dezvoltarea activităților după cum s-au cerut prin contribuirea la întreținerea forumurilor, 
planificarea și dezvoltarea workshopurilor, completarea chestionarelor, editarea e-
jurnalului, trimiterea informațiilor pentru newsletter, ... și nu în ultimul rând diseminarea 
proiectului nostru în cadrul instituțiilor dumneavoastră precum și la evenimente naționale 
și internaționale.  

Succesul rețelei ISEKI_Food depinde în principal de cum vom dezvolta activitățile 
proiectului și de cum vom atinge obiectivele propuse cu un impact real și pozitiv asupra 
implementării și modernizării educației și pregătirii generației viitoare de oameni de 
știință și tehnologi din industria alimentară. Pentru aceasta avem nevoie de colaborarea 
voastră a tuturor ca și parteneri de proiect, dar și de colaborarea colegilor voștrii, a 
studenților și a celor care sunt interesați.  

Multe activități sunt pe cale de a fi finalizate, inclusiv urmatorul număr (al 3-lea) al 
International Journal of Food Studies (http://www.iseki-food-ejournal.com/ojs/ ), Pilot 
Summer School pentru calificarea cadrelor didactice din învațământul superior în Știința 
Alimentelor, Tehnologie/Inginerie care va începe în octombrie și cea de-a 3-a conferință  
ISEKI_Food planificată în Atena (21-23 mai 2014). Nu uitați să adăugați aceste date în 
agenda dumneavoastră!  

 
 
 

PPrrooiieecctteellee  IISSEEKKII__FFoooodd  
_____________________________ 
 

INSTRUMENTE DE DISEMINARE:  
Progrese în newsletter-ul ISEKI 
FOOD ,  
de Mona Popa, membru al grupului de 
bază WP2 
 
Pe langă newsletterul nostru trimestrial 
cunoscut la nivel internațional în limba engleză, 
mulțumită colaborării cu câțiva dintre partenerii  ISEKI_Food 4, versiunile în limbile 
franceză, greacă, maghiară, română,  slovacă, spaniolă, turcă și vietnameză sunt 
disponibile la http://www.iseki-food4.eu/publications. Câteva dintre ele sunt publicate de 
asemenea pe website-urile locale ale partenerilor noștrii.  
Oricare dintre voi poate deveni “dissemination ambassador” al activităților  ISEKI_Food în 
țara sa prin traducerea newsletterului proiectului în limba maternă și diseminarea 
acestuia către colegi, prieteni, studenți.  
Pentru mai multe informații vă rugăm să o contactați pe Mona Popa 
(pandry2002@yahoo.com).  
 
 

http://www.iseki-food-ejournal.com/ojs/
http://www.iseki-food4.eu/publications
mailto:pandry2002@yahoo.com
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NOI APTITUDINI PENTRU NOI LOCURI DE MUNCĂ: Progrese în WP3 
de Katherine Flynn, membru al grupului de bază WP3  
 

Este probabil să fi participat la o sarcină a 
WP3. Dacă nu, încă este timp! Puteți 
realiza un chestionar despre bune practici 
în cursurile despre știința alimentelor: 
avem unul despre învățarea aptitudinilor 
”soft” și unul despre lucrul în echipă și 
activități de team building. De asemenea, 
puteți organiza un Workshop despre 
Brainstorming unde urmăriți un ghid 

pregătit la prima Adunare Generală și, împreună cu colegii voștrii, puteți genera căi ideale 
de a încorpora aptitudinile ”soft” în cursurile voastre despre știința alimentelor.   
 
O nouă activitate a WP3 a început și încă este timp să includeți și ideile voastre.  Un forum 
s-a deschis recent pe site-ul ISEKI_Food 4 urmărind o discuție în panel care a avut loc la 
prima întâlnire a Comitetului Director. Subiectul este nevoi/provocări ale aliniamentului 
noilor aptitudini în cursuri/curricula despre studii alimentare. Aici sunteți invitați să vă 
logați și să postați ideile voastre pentru strategii în dezvoltarea noilor aptitudini în 
studenții noștrii. Sunt deja câteva idei interesante on-line, variind de la moduri de a învăța 
cum sa fie creativi la dorința de a avea în industrie absolvenți cu cunoștințe practice.  
 
Parteneriatul implicat în WP3 a dus la unele realizări importante. Un raport despre 
Innovative Skills for the Food Scientist of the Future și un altul despre Food Studies 
Students’ Evaluation of their Learning au urmărit analiza a peste 500 de chestionare. 
Printre rezultatele interesante este acela că actualii oameni de știință din industria 
alimentară cred că cele mai importante două aptitudini pentru locurile lor de munca în 
anii care vin sunt: Thinking & Solving Problems și Being Responsible; acestea au fost cele 
mai apreciate, evaluate ca Foarte importante de 64% și respectiv 59% dintre respondenți.  
Aptitudinile tehnice nu au fost evaluate ca fiind Foarte importante de mai mult de 
jumătate dintre respondenți: Food Safety & Food Hygiene a avut fix 50%.  
Aceste rapoarte sunt disponibile  membrilor pe site-ul ISEKI_Food 4 și vor fi prezentate în 
curând în cadrul unui Webinar. Rapoartele pentru lucrul în echipă, pentru team building și 
pentru baza de date a activităților vor apărea în rezultatele WP3.  
Mulțumiri familiei ISEKI pentru contribuții, grupului de bază al WP3: coordonator Marco 
Dalla Rosa (University of Bologna, Italia), co-coordonator Peter Ho (University of Leeds, 
UK), Margarida Vieria (University of Algarve, Portugalia) și Katherine Flynn (SAFE 
Consortium, Belgia). 
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Third cycle degree and technology transfer:  state of the art of WP5 
activities  

 
de Chelo Gonzalez, membru al grupului de bază WP5  
 
Una dintre activitățile care au avut loc în cadrul acestui WG este evaluarea studiilor de 
doctorat care au contribuit la pregătirea angajaților industriei alimentare, cercetătorilor și 
practicanților. În plus, activitățile au ca scop evaluarea aptitudinilor “soft” dorite (legate 
de angajabilitatea absolvenților de doctorat) pe care doctoranzii ar trebui să le 
dobândească în cadrul studiilor de doctorat. Pentru a colecta ultimile informații, au fost 
dezvoltate două tipuri de chestionare (unul pentru mediul academic și unul pentru 
industrie) și au fost trimise tuturor partenerilor. Chestionarul pentru partenerii din 
industrie a fost de asemenea tradus în șase limbi (spaniolă, franceză, germană, italiană, 
portugheză și engleză) și va fi trimis către asociații industriale naționale. Colectarea 
răspunsurilor este înca în desfășurare. A fost efectuată o schiță preliminară a rezultatelor 
și este disponibilă în newsletterul doctoranzilor. 
A fost dezvoltat un newsletter pentru doctoranzi, coordonat de către Prof. Victoria 
Ferragut de la  Universitat Autonoma de Barcelona, Spania. Acest newsletter va fi publicat 
pentru a implementa și disemina informații despre teme de doctorat din domeniul 
Tehnologia și Știința Alimentelor. Primul număr va fi disponibil în curând pe site-ul IFA 
(https://www.iseki-food.net/students). 
O platforma PhD, intitulată IFOOD4_PhDnet, coordonată de către Ingrid Bauman 
(University of Zagreb, Croatia) este de asemenea în dezvoltare. Această platformă virtuală 
va include informații relevante pentru studenții doctoranzi în legătură cu materialele 
despre aptitudinile “soft”, asociații PhD, articole PhD și știri pentru membrii, evenimente 
viitoare și un forum care favorizează schimbul de idei dintre doctoranzii noștrii. Această 
platformă va fi disponibilă în curând pe site-ul IFA (https://www.iseki-food.net/students). 
 
 

 
 

 
 

  
TRACK_FAST este o acțiune finanțată de UE, al cărei obiectiv 
principal este “Identification of the training and career 
requirements of future European food scientists and technologists 
(FST), and implementation of a European strategy to recruit the 
next generation FST leaders” (www.trackfast.eu). 

 
TRACK_FAST a 
organizat recent un 
Simpozion Deschis  – 
29 ianuarie 2013, 

https://www.iseki-food.net/students
https://www.iseki-food.net/
http://www.trackfast.eu/
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Brussels – pentru a prezenta rezultatele obținute și a sublinia recomandările pentru viitor. 
Evenimentul a adus împreună reprezentanți ai industriei alimentare, instituții de 
învățământ superior și de pregătire și factori de decizie politică. Un document de viziune: 
THE NEW FOOD & DRINK PROFESSIONAL: Industry Growth by Focusing on People a fost 
distribuit și discutat de către participanți. Acest document este distribuit acum către 
National Professional Associations, Industry Federations and Training and Higher 
Education Institutions.  

  Vă rugăm să vizitați https://www.trackfast.eu/node/344. 

 
 

 
 
Jurnalul Internațional al Studiilor Alimentelor (IJFS – www.iseki-food-e.journal.com), un 
jurnal al Asociației ISEKI-Food, publică articole pe următoarele subiecte: Education, 
Research and Application, Critical Reviews of Scientific Literature, și Exchange of Views 
and Opinions of a Scientific Nature. Jurnalul a fost lansat în 2012 și publică două numere 
pe an.  
 
IJFS a fost recent inclus în DOAJ (Directory of Open Access Journals, http://www.doaj.org)          
 
                                              
 
 

http://www.doaj.org/doaj?func=openurl&genre=
journal&issn=21821054, și în LIVRE: http://livre.cnen.gov.br                        

 IJFS a fost de asemenea prezentat către 
Google Scholar (http://scholar.google.com/), și foarte curând toate lucrările din jurnal vor 
fi indexate automat. Google Scholar furnizează citări și măsurători despre autori, lucrări și 
jurnale.  
Cel de-al 3-lea număr va fi publicat începând cu aprilie 2013, și după aceea va fi posibil să 
prezentăm IJFS următoarelor platforme: Scopus, Web of Knowledge, și Journal of Citation 
Report. După acceptarea de către Web of Knowledge, va fi nevoie de aproximativ 2 ani 
pentru a lua factorul de impact, din moment ce Web of Science va număra numărul de 
citări pentru a calcula factorul de impact.                                                                               
Faceți din IJFS mijlocul de comunicare a principalelor voastre realizări în domeniul 
Studiilor Alimentelor în Educație, Cercetare și Industrie.  
 
 
 

https://www.trackfast.eu/node/344
http://www.iseki-food-e.journal.com/
http://www.doaj.org/
http://www.doaj.org/doaj?func=openurl&genre=journal&issn=21821054
http://www.doaj.org/doaj?func=openurl&genre=journal&issn=21821054
http://livre.cnen.gov.br/
http://scholar.google.com/
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ȘȘttiirrii  ddee  llaa  ppaarrtteenneerriiii  IIFFOOOODD44  

______________________________________________________  
 
 

Alfa III Agroemprendes – un studiu pentru 
creșterea spiritului antreprenorial în America 
Latină  
 

Faculdade de Zootecnia e Engenharia de Alimentos of 
Universidade de São Paulo (Brazilia) este partener al 
Proiectului ALPHA III, cu “Escuela Técnica Superior de 

Ingenieros  Agrónomos y Montes” (Spania), MontpellierSupAgro (Franța), “Universidad 
Autónoma Gabriel René Moreno” (Bolivia), “Universidad Nacional de San Martín” (Peru) 
și “Universidad de Costa Rica” (Costa Rica) - coordonator, numit “Fomento del 
emprendimiento en la educación superior para mejorar la inserción de los profesionales 
al mercado laboral del sector agroalimentario potenciando el desarrollo socioeconómico 
de la región Latinoamericana”, finanțat de Uniunea Europeană (DCI-
ALA/19.09.01/11/21526/279-160/ALFA III (2011)-64). Acest proiect intenționează să 
ajungă la următoarele rezultate:  
1) Instigarea culturii antreprenoriale: dezvoltarea competențelor și aptitudinilor speciale, 
instigarea aplicării acestor capacități, contribuții reale către societate, pentru studenții din 
domeniul agro-alimentar.  
2) Dezvoltarea oportunităților pentru studenți de a avea experiențe antreprenoriale.  
3) Incuderea liderilor academici în acțiunile de schimbare a paradigmelor academice.  
4) Dezvoltarea de stimuli adecvați pentru formatori și includerea experiențelor în sectorul 
afacerilor în procesul de formare (antreprenori, întreprinzători).  
5) Conectarea și schimbul cu sectorul de producție.  
Acest proiect durează 3 ani și a început în decembrie 2011. 
 

 
 
Inovația alimentară reprezintă o provocare continuă pentru cercetători, industrie, factori 
de decizie politică, furnizori și manageri pe lanțul alimentar. Consumatorii vor alimente de 
bună calitate și gustoase dar cer din ce în ce mai mult proprietăți nutritive și bio-
funcționale pentru aceste alimente, pe măsură ce avansează cercetările și sunt publicate 
faptele.  
În acest cadru programele de cercetare desfășurate la nivel European, în principal 
susținute și finanțate de UE sau prin cercetare națională/regională sau de industria 
alimentară, continuă la cel mai înalt nivel științific prin cercetătorii din domeniile 
academic și industrie. Aceste activități includ cercetarea pe caracterizare, evaluare 
calitativă și funcționalitatea alimentelor și ingredientelor din ambele surse tradiționale și 
inovative. Tehnologiile inovative și avansate pentru îmbunătățirea siguranței alimentare, 
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menținerea calității alimentelor pentru prelungirea termenului de valabilitate, 
biotehnologii pentru creșterea nutriției și a proprietăților funcționale, noile metode 
analitice foarte eficiente, noi abordări pentru bio-ambalare și sustenabilitatea procesării 
alimentelor sunt temele în care sunt implicate principalele grupuri europene de 
cercetare.  
Mai mult, abordarea “omics” va permite nutriției și alimentelor să fie considerate un 
întreg, nu doar domenii separate, pentru a atinge obiectivul principal și anume 
optimizarea sănătății oamenilor și stării de bine.   
Toate temele de mai sus vor fi subiectul prelegerilor în plen, lucrărilor de cercetare și 
discuțiilor de la următoarea Întâlnire Anuală EFFoST care va avea loc în Bologna, Italia, 
între 12 și 15 noiembrie, 2013. Programul conferinței se va axa pe două subiecte, unul 
despre abordări științifice bio pentru alimentație și starea de bine a oamenilor, și celălalt 
va fi despre tehnologii bio pentru competitivitatea industriei.   
Din partea Comitetului Științific și organizator mă bucur să invit toți cititorii acestui 
newsletter al ISEKI_Food 4 să participe la această conferință deoarece va fi unul dintre 
evenimentele cheie pentru comunitatea europeană a oamenilor de știință din domeniul 
alimentar.  
Aștept cu nerăbdare să vă întâmpin în Bologna. 
Toate cele bune, 
Marco Dalla Rosa - Conference Chair  
Full Professor of Food Technology, Head of the Interdepartmental Centre for Agri-Food Industrial 
Research Alma Mater Studiorum - University of Bologna  
 

 
ISOPOW XII, Simpozionul Intenațional despre Proprietățile Apei  
 
Primul simpozion ISOPOW a fost organizat în Glasgow, Scoția în 1974 și s-a concentrat pe 
produsele alimentare. De atunci, întâlnirile ISOPOW au promovat schimbul de cunoaștere 
al rolului apei în proprietățile materialelor în domeniile alimentar, farmaceutic și sisteme 
biologice.  
Congresul care va avea loc în Fiskebäckskil (Suedia) între 19 – 23 august 2013, are o 
participare puternică a industriei și a fost o platformă importantă pentru dialogul dintre 
oamenii de știință/tehnologi din industrie și mediul academic. În plus, va fi o sesiune 
specială ISEKI pentru a încuraja discuțiile cu studenții.  
Temele simpozionului includ: “Mass transport in soft water based materials”; “Material 
structure”; “Flow and diffusion”; “Modelling and simulation of water in soft structures”; 
“Powders – drying, rehydration and glasses Process structure-relationships”; “Water in 
powder processing”; “Powder structure and functionality”; “New measurement 
techniques”; “Microstructure and nanostructure design”; “Building structures for product 
design”. 
Prezentările orale și posterele sunt grupate în sesiuni în jurul temelor de cercetare ale 
conferinței ISOPOW.  
“Online Registration Call” poate fi găsit pe http://www.chalmers.se/chem/isopow-xii-en/ 
sau pe pagina web a ISOPOW (www.isopow.org).  
Pentru mai multe informații contactați: Niklas Lorén, SIK, Sweden, Niklas.Loren@sik.se 
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  ȘȘttiirrii  ddee  llaa  aassoocciiaațțiiaa  IISSEEKKII--FFoooodd  ((IIFFAA))    
_____________________________________________________ 
 

 Website-ul IFA   
 

De la ultimul număr al acestui newsletter am introdus următoarele:  

 am invitat membrii noștrii sa introducă “Geo-Coordinates” în profilul lor, pentru a fi 
mai ușor să găsim locurile în care sunt plasați (https://www.iseki-
food.net/ifa_members) 

 accesul la o parte din datele noastre, ex. baza de date pentru materialele de predare, 
echipamentul de laborator, webinarele înregistrate, etc. a fost restricționat și poate fi 
vizualizat doar de membrii IFA  

 cu ajutorul reprezentanților naționali IFA am reușit să includem mai multe informații 
despre țări și programele lor educaționale, care au legătură cu domeniul alimentar ex. 
în Norvegia, Canada și Belgia.   

 
Vă rugăm să vizitați site-ul IFA pentru a fi la curent cu toate activitățile noastre! 

Pentru mai multe informații vă rugăm să contactați secretariatul nostru (office@iseki-
food.net)  
 

 
Evenimente trecute ale IFA  
 

- Workshop despre “Risk communication” 
IFA a organizat un workshop de success despre “Risk 
communication” cu invitați din industrie, universități și 
autorități în februarie 2013 în Budapesta. Prezentările sunt 
disponibile pentru membrii IFA la https://www.iseki-
food.net/WS-Risk-Communication.  
 
 

 
-  Sesiuni despre “Food Safety Education and CPD – Standards, Schemes, Offerings” 
 
IFA a sprijinit organizarea a 
celei de-a 4 Conferințe 
Internaționale MoniQA - 
"Food Safety under Global Pressure of Climate Change, Food Security and Economic 
Crises" (http://budapest2013.moniqa.org/) în februarie 2013 în Budapesta prin 
contribuirea la sesiunea Food Safety Education and CPD – Standards, Schemes, Offerings.  
 
 

https://www.iseki-food.net/ifa_members
https://www.iseki-food.net/ifa_members
mailto:office%40iseki-food.net
mailto:office%40iseki-food.net
https://www.iseki-food.net/WS-Risk-Communication
https://www.iseki-food.net/WS-Risk-Communication
http://budapest2013.moniqa.org/
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Evenimente viitoare ale IFA  
 

 Veniți alături de noi la cea de-a 3-a SCOALA DE NANOTEHNOLOGIE: Aplicații pe lanțul 
alimentar, 30-31 mai, Skiathos, Grecia 

IFA organizează un workshop de o zi și jumătate la FABE 2013 
International Conference on Food and Biosystems 
Engineering pentru a explora mai departe folosirea 
nanotehnologiei în domeniul alimentar. Companiile sunt 
invitate să prezinte în cadrul acestui workshop produsele lor. 
Înregistrarea e deschisă la https://www.iseki-
food.net/nanoworkshop_skiathos. 
 
 

 NutrEvent: IFA patronage 

IFA susține acest eveniment internațional care va avea loc în Lille, 19-20 iunie.  
IFA va primi free pass pentru membrii săi ca mulțumire pentru eforturile sale de 
promovare. Dacă sunteți membrii IFA și sunteți interesați să participați, vă rugăm să 
contactați  office@iseki-food.net. 
 
 

IMPORTANȚA ANGAJAMENTULUI VOLUNTAR ÎN IFA  
Astăzi, IFA este o asociație de succes non-profit care are ca scop promovarea integrării 
cunoștințelor din știință și inginerie în lanțul alimentar și o platformă pentru Profesioniștii 
din Industria Alimentară și din Învătământul Superior.  
O parte din succesul IFA este datorat voluntarilor săi valoroși (în prezent membrii 
Consiliului, membrii ai diferitelor Comitete, Reprezentanți Naționali ai IFA etc.). Toți 
voluntarii noștrii sunt o parte valoroasa a IFA și timpul, aptitudinile și experiența pe care o 
aduc Asociației sunt incomesurabile. Ei sunt coloana vertebrala a asociației și sunt 
importanți pentru succesul viitor.  
 
Care sunt beneficiile angajamentului de voluntariat?  

 sunt asociați cu IFA, ca organizație recunoscută; 

 devin parte a echipelor lider – IFA; 

 sunt bine cunoscute în familia internațională IFA;  

 creșterea cunoștințelor și abilităților, etc.  
 
Deoarece Asociația noastră este în continuă creștere serviciile și voluntarii actuali ai 
acesteia nu fac față tuturor activităților necesare, căutăm noi voluntari în special în 
domeniile: training, e-learning, relații cu publicul, publicații, managementul bazelor de 

http://www.fabe.gr/
https://www.iseki-food.net/nanoworkshop_skiathos
https://www.iseki-food.net/nanoworkshop_skiathos
mailto:office@iseki-food.net
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date etc. Daca sunteți interesați să deveniți Voluntari IFA vă rugăm să contactați 
secretariatul IFA la adresa office@iseki-food.net.  
 
 
 
 
 

TTRRAAIINNIINNGG  
__________________ 
 

Uni-Key ajută studenții mobili să descopere potențialul lor de afaceri 
contribuție de la  Institut inter.research e.V., Fulda Germany 
 
Echipa proiectului internațional Uni-Key (www.uni-key.eu) dezvoltă un nou curs on-line, 
care vizează studenții care petrec un semestru în  străinătate, ex. în cadrul Programului 
Erasmus. Misiunea acestui proiect este să “unleash the entrepreneurial mindset” printre 
acești studenți mobili. Echipa, care este alcătuită din Universități, Camere, Asociații și 
Întreprinderi, a identificat situații cheie cărora fiecare student este supus în timpul șederii 
în străinătate și transformă aceste situații în module de învățare, care antrenează abilități 
antreprenoriale cum ar fi gândirea creativă, rezolvarea problemelor, managementul 
financiar, etc.  
 
 
 

 
 
Cursul rezultat profită de faptul că studenții ies din zona lor de confort cand merg în 
străinătate. Acesta aduce la cunoștința studenților, potențialul unic de învățare pe care îl 
au în străinătate și îi sprijină de exemplu în dezvoltarea planului propriu de dezvoltare. 
Cursul este în prezent în stadiul de pilot și va fi disponibil în octombrie 2013.  
Între timp, toți cei interesați în această oportunitate de a învăța pot lua legătura cu 
directorul de proiect Thomas Berger in Fulda, Germania (berger@inter-research.de). 
Toți cei care sunt interesați de acest curs se pot înregistra gratis pentru a participa la “Uni-
key challenge”, care este un modul public proiectat ca un “challenge game”. Există și un 

mailto:office@iseki-food.net
http://www.uni-key.eu/
mailto:berger@inter-research.de
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premiu – puteți câștiga o excursie la evenimentul de premiere din Brussels! Doar accesați 
linkul: 
http://www.uni-key.de/course/course/view.php?id=49 
Proiectul Uni-Key este finanțat de Comisia Europeană prin Programul Erasmus.  
  

 

DDIIVVEERRSSEE  

__________________  
 

Proprietăți noi și mai putin 
cunoscute ale apei 

Jan Brindza, DeziderToth 
 
Recent, în multe țări se observă o scădere a 
calității apei potabile, cauzată de mai mulți 
factori. Această problemă foarte importantă 
afectează sănătatea populației. Prin urmare, 
multe instituții de cercetare, dezvoltare și 
producție sunt angajate în căutarea unor noi 
metode și tehnologii pentru revitalizarea apei 
și creșterea calității ei. În cadrul acestor 

procese inovative sunt testate în principal proprietățile nou descoperite ale apei, și 
printre ele apar date extrem de importante, și surprinzătoare în același timp. Acești 
termeni sunt căutați timp îndelungat în cadrul operațiilor cooperative ale institutului  
Man Ecology din Kiev (Ucraina), compania MERCI_M din Prešov (Slovacia), organizația 
non-profit AGROGENOFOND (Slovacia) și Slovak University of Agriculture in Nitra. 
Rezultatele câștigate în implementarea proiectelor de cercetare și dezvoltare mutuală au 
fost publicate în forme diferite, una dintre ele fiind ciclul de seminarii științifice „New and 
less known water properties“. A 3-a ediție a acestor seminarii a fost organizată în martie 
2013, la Slovak University of Agriculture in Nitra sub conducerea Prof. M. V. Kurik de la 
Institute of Man Ecology (Kiev, Ucraina). La această întâlnire participanții au discutat și 
acceptat o propunere a unui program internațional intitulat „Water is our life“ orientat 
spre cercetare, educație, dezvoltare și activități avansate apropiate. Acest program a fost 
inclus în proiectul propus „Development of international cooperation with the aim to 
transfer and implement the research and developmental results into the educational 
programs - TRIVE“. Ca material de început pentru acest program internațional au fost 
utilizate multe date și cunoștințe acumulate în cadrul proiectelor anterioare ale ISEKI 
inclusiv cel actual - ISEKI-Food_4, în special cele referitoare la igiena și siguranța 
proceselor tehnologice.  
 

http://www.uni-key.de/course/course/view.php?id=49
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QUARISMA – Model comun pentru calificarea pe lanțul alimentar a calității 

managementului academic  

de Susanne Lehnert1, Brigitte Petersen1, Martin Hamer2  
1University of Bonn, Institute for Animal Sciences, Katzenburgweg 7-9, 53115 Bonn 
2GIQS e.V., Katzenburgweg 7-9, 53115 Bonn 

 

În prezent, QUARISMA este cel mai mare proiect din segmentul schimbului de personal, 
finanțat cu 2.5 millioane € de la Uniunea Europeană. Elementul IAPP (Industry-Academia 
Partnerships and Pathways), prin acțiunile Marie Curie ale celui de-al 7-lea Program Cadru 
de Cercetare al UE își propune să suporte nevoile comunității științifice europene în 
termeni de pregătire, mobilitate și dezvoltare a carierei a personalului junior. Pe parcursul 
perioadei de 4 ani a proiectului, un total de 22 studenți absolvenți și experți trebuie să se 
cunoască unii pe alții. QUARISMA oferă oamenilor de știință tineri posibilitatea pregătirii 
practice. Cercetători cu experiență vor avea oportunitatea de a recenza și a primi 
feedback de la companii și organizații din industria alimentară.  

În contextul procesului Bologna de a restructura și moderniza universitățile 
Europene (sistemele de Licență și de Master), Universitatea din Bonn și-a revizuit 
pregătirea cursurilor pentru tinerii absolvenți din domeniul managementului calității. Din 

2002 mai mult de 200 de absolvenți au urmat 
acest program special intitulat “Quality systems 
manager Junior” ca un prim pas către orientarea 
practică.  

WP 5 "Training, education and 
dissemination“ al proiectului QUARISMA este 
despre dezvoltarea unui curs de pregătire 
european, amplu pentru viitorii nutriționiști, 
tehnologi din industria alimentară și oameni de 
știință din domeniul agricol pe baza programului 
Quality Systems Manager Junior (QMJ) care este 
deja stabilit la Universitatea din Bonn. Prin 
urmare, programele de managementul calității în 
UE, de exemplu în Olanda au fost examinate și au 
fost stabilite cerințele pentru a stabili un 
asemenea program în universitățile europene.  
Pe baza rezultatelor va fi realizat un catalog de 
cerințe pentru pregatirea managerilor de calitate 
și auditorilor în paralel cu criteriile de calificare 
ale    European Organization for Quality (EOQ).  

În cel de-al doilea pas QUARISMA își propune să dezvolte cursuri de pregătire și 
seminarii care sunt deschise absolvenților din domeniul afacerilor. Aici, partenerii de 
afaceri se vor asigura că prioritățile de training se potrivesc cu cerințele industriei 
alimentare. Experiențele programului EOQ Quality Systems Manager Junior stabilit la 
universități va fi integrat și folosit pentru a dezvolta module de curs.  
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Nou! …DESPRE PARTENERII ISEKI_Food 4  
_______________________________________ 
 
Începând cu acest număr vom publica scurte prezentări ale tematicii Erasmus ISEKI_Food 
4 ale partenerilor rețelei. 
Dacă doriți să vă prezentați instituția și principalele sale activități în educație, cercetare și 
pregătire, și să fie diseminate la nivel internațional de către newsletterul ISEKI_Food  vă 
rugăm să o contactați pe Mona Popa (pandry2002@yahoo.com).  
 
 
 
 

Global database of food safety stakeholders is now available! 

De ce ar trebui să vă înregistrați în această bază de date? Pentru că 
persoanele interesate înregistrate vor:  

  face parte din comunitatea globală a siguranței alimentare;  

  mări vizibilitatea profilului și muncii realizate ; 

  avea acces la întreaga rețea;  

  primi știri despre rezultate și vor fi invitați la evenumente internaționale. 
Contact: Sociedade Portuguesa de Inovação, Dora Fazekas: 
dorafazekas@spi.pt 
 

Cercetătorii caută sa mărească caloborarea în legătură cu siguranța alimentelor prin 
crearea unei baze de date online a părților interesate.  

Ca parte a acestei activități, a fost creată o baza de date pentru actori din 
domeniul siguranței alimentare. Această platformă își propune să 
construiască o comunitate care să poată contribui la o cooperare 
internaționala sustenabilă în acest domeniu, pe o perioadă mai lungă de 
timp.  
Nevoia de o inițiativă ca aceasta este arătată prin succesul pe care 
această bază de date l-a avut, deoarece s-au înregistrat peste 200 de 
personae din mai mult de 60 de țări în doar câteva săptămani. Dacă 
doriți sa faceți căutări în acestă baza de date, înregistrați-vă aici.  

Înregistrarea dureaza mai putin de 5 minute.  

 

mailto:dorafazekas@spi.pt
http://web.spi.pt/collab4safety/user/register
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LVA- Lebensmittelversuchsanstalt (Austria) (http://lva-verein.co.at/ ) 
de Julian Drausinger 
 
LVA este centrul privat de competență pentru industria alimentară austriacă. Acționează ca 

evaluator expert și consultant în analiza alimentară, tehnologie și 
legile privind alimentele. Aceasta furnizează asistență practică în 
materie de legislație precum și în interpretarea și executarea 
regulamentelor industriei alimentare. Oferă servicii speciale 
dedicate companiilor din industria alimentară. LVA oferă frecvent 
seminarii de pregătire și traininguri pentru industrie. Contribuind 
la Proiectele de Cercetare Europene FP7 a realizat multe sarcini 
pentru industia alimentară cum ar fi participarea activă ca 

mediator al stâlpului “Communication, Training and Technology Transfer” în ETP “Food for Life”. 
 
Colaborarea cu C&D cu Industria Agroalimentară  
LVA este factor motivator pentru activități colective de C&D și acționează ca organizație de 
transfer între știință și industrie. Oferă servicii precum managementul proiectului, cercetarea 
datelor și produselor și dezvoltarea procesului la scara mare de producție. La nivel european LVA 
este un partener de colaborare în cercetare puternic în diverse proiecte FP7, în special în cele 
dedicate IMM-urilor. În cadrul procesului de implementare al FP7, LVA este Membru al Comisiei a 
Platformei Europene de Tehnologie  “Food for Life” și lider al Platformei naționale de Tehnologie. 
 
Training și Consultare 
Pe lângă serviciile de consultare din domeniile: managementul calității, știința alimentelor, 
legislația alimentelor, igienă și tehnologie pentru companii și asociații, domeniul afacerilor de 
consultare include de asemenea activități de training. LVA este lider de piață în trainingurile 
pentru procesarea alimentelor în Austria. Punctele de bază ale seminariilor LVA sunt tradiționale: 
- Igienă, HACCP și microbiologie 
- Legislația alimentară: în particular noi regulamente și amendamente (Ex: aditivi, etichetare,  
Legea privind Siguranța Alimentelor și Protecția Consumatorilor) 
- Domenii de nișă în domeniul științei alimentelor, într-o oarecare măsură, unice în Austria (Ex: 
IFS, tehnologia camerelor curate, alergeni, legislația generală a alimentelor). 
În paralel cu acestea raza noastră de servicii consultative include de asemenea programe de 
antrenare (QM, HACCP). 
 

 
Suleyman Demirel University Agricultural Faculty Department of Animal 
Science, Isparta (Turcia) (http://w3.sdu.edu.tr/)  
de Sulhattin Yasar 
 
Acest departament a fost stabilit în 1992 și a început să predea în 1998. 
Obiectivul său este să educe studenții în Creșterea, Îmbunătățirea și Nutriția 

Animalelor. Departamentul are multe cursuri care au legatură cu Calitatea și Siguranța 
Alimentelor și Furajelor, în particular cu alimentele obținute de la animalele din ferme. În această 
privință, departamentul are o putere și o experiență remarcabilă în studiile care au legatură cu 
alimentele.  

Departamentul a stabilit o rețea puternică cu parteneri 
naționali și internaționali în cadrul programelor Farabi și 
Erasmus precum și activitățile FP ale UE. Primim și de 
asemenea trimitem adesea studenți și profesori la 

http://lva-verein.co.at/
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universitățile partenere.  Am stabilit un consorțiu al evaluării riscurilor siguranței alimentelor și 
furajelor în cadrul programului intensiv LLP Erasmus. Proiectul este în cursul derulării și durează 
până în 2014. 
 
Ne-ar face placere să colaboram cu oricare dintre universitățile partenere în viitor pentru 
posibilitatea realizării unor programe de master comune în Calitatea și Siguranța produselor 
Agroalimentare. Va rugăm să comunicați cu  sulhattinyasar@sdu.edu.tr dacă sunteți interesați.  
 

 
  
Dipartimento di Scienze degli Alimenti, University 
of Udine (Italy) (www.uniud.it/dipartimenti/dial) 
de  Monica Anese 

 
Universitatea Udine a fost fondată în 1978 ca parte a planului de reconstruire a regiunii Friuli 
Venezia Giulia dupa un cutremur devastator care a avut loc în anul 1976. Scopul acesteia a fost să 
ofere comunității locale un centru independent pentru pregatire avansată în studii științifice și 
culturale.  

Universitatea Udine a urmărit și rezolvat tot timpul 
principalele sale obiective, ex. diseminarea culturii, cunoștințe 
și rezultate ale activității de cercetare, pentru a contribui la 
dezvoltarea teritorială socio-economică.  
Departamentul de Știința Alimentelor din cadrul Universității 
Udine a fost creat în 1980, și găzduiește aproape 70 de 
oameni inclusiv profesori, cercetători, tehnicieni, studenți 
doctoranzi și personalul flexibil. Misiunea acestui 
departament este să furnizeze informații prin  excelența în 

predare, cercetare și extensie și dezvoltarea aptitudinilor în știința alimentelor printr-o abordare 
multidisciplinara a științei alimentelor. Departamentul are numeroase laboratoare specializate în 
mai multe tipuri de cercetare și este organizat în șase secții: Food Technology, Food Chemical 
Analysis, Technology of Alcoholic Beverages, Microbiology, Physiology and Veterinary Nutrition, și 
Economy. Activitățile de cercetare sunt susținute prin finanțarea de către guvern și venituri din 
cercetare și servicii efectuate în favoarea companiilor private de alimente.   
Departamentul Udine oferă două programe de licență, și anume BSc Food Science and Technology 
și BSc Animal Breeding and Health, și două programe de master, MSc Food Science and 
Technology și Oenologycal Economy and Marketing.  
Universitatea Udine este parte a rețelei academice de colaborări naționale și internaționale, 
bazate pe acorduri bilaterale și pe programele de mobilitate ale Uniunii Europene. În particular, 
specific pentru studenții din Food Science and Technology, au fost stabilite acorduri bilaterale cu 
urmatoarele instituții: Austria: University of Wien; Belgia: Universitè Catholique du Louvain la 
Neuf,.Université de Liége (Belgia); Franța: Université de Bourgogne – IUT, Université de 
Bourdeaux II, Insitut Polytechnique Lasalle Beauvais, Ecole Supérieure d’Agricolture d’Angers, 
AGROSPU Dijon, Troyes University; Grecia: Aristotle University of Thessaloniki; Ungaria: Corvinus 
University; Irlanda: University College Cork; Polonia: Wroclaw Univ. of Environmental & Life 
Sciences; Romania: University Aurel Viaicu, University Ion Ionescu de la Brad; Republica Slovaca: 
Slovak University of Agricultiure in Nitra; Spania: Universitat de Valencia, Universitat de Navarra, 
Universitat de Lleida, Universitat de Barcelona; Turcia: University of Cukurova, Karamanoglu 
University, Mustafa Kemal University. 
 

mailto:sulhattinyasar@sdu.edu.tr
http://www.uniud.it/dipartimenti/dial
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School of Tourism and Maritime Technology, Polytechnic Institute of Leiria (Portugualia) 
 
School of Tourism and Maritime Technology din cadrul Institutului Politehnic din Leiria, ESTM - 
IPL este localizată în Peniche, Portugalia, cu vedere la Oceanul Atlantic, la o ora de mers cu mașina 
din Lisabona către nord.  ESTM - IPL este un loc privilegiat pentru a studia, cu oameni buni, 
rezervația marină naturală Berlenga ca peisaj și plaje însorite.   
ESTM / IPL a fost creat în 1999 și de atunci a adoptat marea ca referință și suport al identității 
sale. Oferta de pregătire a acestei școli include cursuri de bază în domeniul turismului și în 
domeniul științelor maritime, cursuri precum Food Engineering, Restaurant Industry and 
Catering, Quality Management and Food Safety și Marine Biology printre altele, și funcționează 
din 2007, într-o nouă clădire aproape de coastă. School of Tourism and Maritime Technology este 

o școală publică de educație 
superioară care promovează 
cunoașterea, crează, transmite și 
diseminează cultura, știința, 
tehnologia, cercetarea și 
dezvoltarea experimentală. Mai 
mult, ESTM are o legătură 
puternică cu comunitatea care o 
înconjoară. Institutul Politehnic 

din Leiria (IPL) este localizat în districtul Leiria și integrează 11500 de studenți și 885 profesori. 
ESTM este una dintre școlile IPL, și are 130 de profesori și 1300 de studenți.  
Două dintre grupurile de cercetare ale IPL sunt de asemenea localizate la ESTM, GIRM (Marine 
Resources Research Group) și GITUR (Tourism Research Group). 
Aceste grupuri de cercetare împreună cu ESTM organizează periodic IMMR (International Meeting 
on Marine Resources) și International Tourism Congress of Leiria and Oeste. 
Calitatea mecanismelor privind activitățile educaționale sunt definite în Statutes of the 
Polytechnic Institute of Leiria, și sunt materializate în sarcini și acțiuni cerute de coordonatorii 
cursului, comisiile științifice și pedagogice, Consiliul Pedagogic, Consiliul Științific și Tehnic și 
Consiliul Academic.  
Contact: ESCOLA SUPERIOR DE TURISMO E TECNOLOGIA DO MAR (PENICHE) / (Director – Prof. 
Teresa Margarida Lopes da Silva Mouga (PhD)) / ESTM-IPL, Campus 4, Santuário Nossa Senhora 
dos Remédios / 2520 - 641 Peniche – Portugal / E-mail: estm@ipleiria.pt 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

mailto:estm@ipleiria.pt
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Food Technology Department, Universidad Politecnica de 
Valencia (Spain) (www.upv.es/entidades/DTEA/).  
de Chelo Gonzales 
 

Universidad Politécnica of Valencia (UPV) este o instituție publică dinamică, inovativă, dedicată 
cercetării și predării care păstrează legături puternice cu mediul social.  Are un total de peste 
35000 de studenți, 2600 de profesori și cercetători și 1900 de persoane care fac parte din 
personalul administrativ. UPV oferă un sistem complet de educație care furnizează studenților 
informații tehnologice, formare umanistică și cultură. Food Technology Department 
(Departamento de Tecnología de Alimentos, DTA) face parte din Higher School of Agricultural 
Engineering and Environment of Universidad Politécnica de Valencia  (UPV) care are cel mai mare 
rang academic în Spania. DTA are o activitate de cercetare extensivă în domeniul ingineriei 
alimentare și stabilește legături între cercetare și industrie, de-a lungul proiectelor numeroase cu 
companiile alimentare.  DTA este formată din 60 de profesori (49 cu norma întreagă și 11 cu 
jumatate de normă), 7 tehnicieni și 2 persoane cu funcție administrativă care lucrează în domeniul 
ingineriei alimentare în colaborare cu industria alimentară. DTA (UPV) a fost implicată în rețele 

tematice cum ar fi: 
FoodNET, ISEKI, 
ISEKI_Food2,  ISEKI_Food3 
și ISEKI_Mundus 2, având 
un rol activ în 
coordonarea câtorva 
grupuri de lucru. 
Reprezentantul DTA la 
UPV este Chelo González. 

 
 

  
 

National Institute for Agrarian and Veterinarian Research, Oeiras (Portugal)  
de Carla Moites Brites 
 
National Institute for Agrarian and Veterinarian Research I. P. (INIAV) este Laboratorul de Stat 
din Ministerul Agriculturii, Mării, Mediului și Amenajării Teritoriale, care dezvoltă activități de 
cercetare în domeniile agricol și veterinar. Laboratoarele lor naționale realizează analize oficiale în 
domeniile Animal Health, Plant Health, Food and Feed Safety. Mai mult, conservarea și 
managementul plantelor și animaleleor Gene Bank ca și colecțiile naționale de referințe sunt 
incluse în responsabilitățile INIAV.  
INIAV are 723 angajați (15 directori executivi, 150 de cercetători, 158 ingineri și alți absolvenți, 
395 de alți tehnicieni și angajați), grupați în 4 unități științifice: Biotechnology and Genetic 

Resources, Agricultural and Forest Systems, Food 
Technology and Safety și Animal Production and Health. 
Institutul are 10 centre și 5 ferme experimentale 
distribuite pe teritoriul Portugaliei. Aceste unități includ 
mai multe discipline și arii de cercetare aplicate în 
agricultură și în industria alimentară, cum ar fi resurse 
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genetice, produse vegetale, economie și siguranță și securitatea alimentară, tehnologii axate pe 
dezvoltarea și autenticitatea produselor regionale (cereale, fructe și legume, vin, ulei de măsline, 
produse animale), prin analize de laborator. În plus, INIAV furnizează servicii de laborator, suport 
tehnic și științific atât pentru fermieri cât și pentru industrie. În prezent INIAV este implicat în 86 
de proiecte în curs de desfășurare, majoritatea finanțate de European Agricultural Guarantee 
Fund (EAGF) și National Research Foundation unde sunt implicate și IMM-uri și asociații de 
producători agricoli.   
 
 

 

 

LLiissttaa  EEVVEENNIIMMEENNTTEELLOORR  
_________________ 

 

Int. Conference on Food and 
Biosystems Engineering (FaBE 2013)  
Data: May 30 – June 2, 2013  
Mai multe informații: 
http://www.fabe.gr/index.php?option
=com_content&view=article&id=113&
Itemid=234&lang=en 
Locul desfășurării: Skiathos Island, 
Greece 
 

NEEFood-2013 
Data: May 26-29, 2013 
Mai multe informații: 
http://neefood2013.nuft.in.ua/?a=ho
me 
Locul desfășurării: National University 
of Food Technologies, Kyiv, Ukraine 
 

CEREALS AND EUROPE SPRING 
MEETING 2013 
Data: May 29-31, 2013 
Mai multe informații: 
http://cespringmeeting2013.org/ 
Locul desfășurării: Aula's Max Weber 
en Jean Monnet, Leuven, Belgium 

 

Spring Int. Conference on Agriculture 
and Food Engineering (AEE-S) 
Data: May 31 - June2, 2013 
Mai multe informații: 
http://www.engii.org/scet2013/ 
Locul desfășurării: TBA, Wuhan, China 
 

Int. Commission on Food Mycology 
Data: June 03-06 2013 
Mai multe informații: 
http://www.foodmycology.org/meeti
ngs/index.html 
Locul desfășurării: Kardinal Döpfner 
Haus,Freising, Germany 
 

New! Nordic Drying Conference - NDC 
2013 
Data: June 05-07, 2013 
Mai multe informații: 
http://www.dti.dk/ndc 
Locul desfășurării: first Hotel, 
Taastrup, Denmark 
 

New! Euchis 2013 
Data: June 05-08, 2013 
Mai multe informații: 
http://www.skyros-
congressos.pt/euchis2013/index.html 
Locul desfășurării: Alfândega Do 
Porto, Porto, Portugal  
 

The Int. Grains Council, IGC 2013 
Grains Conference 
Data: June 11, 2013 
Mai multe informații: 
www.igc.int/en/conference/confhome
.aspx 
Locul desfășurării: Queen Elizabeth II 
Conference Centre, London, UK 
 

http://neefood2013.nuft.in.ua/?a=home
http://neefood2013.nuft.in.ua/?a=home
http://cespringmeeting2013.org/
http://www.foodmycology.org/meetings/index.html
http://www.foodmycology.org/meetings/index.html
http://www.igc.int/en/conference/confhome.aspx
http://www.igc.int/en/conference/confhome.aspx
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3
rd

 Int. GLUTEN FREE Symposium  
Data: June 12-14, 2013  
Mai multe informații: 
http://gf2013.icc.or.at/  
Locul desfășurării: Vienna, Austria 
 

New! Propak 
Data: June 12-15, 2013 
Mai multe informații: 
http://www.propakasia.com/ 
Locul desfășurării: Bitec, Bangkok, 
Thailand 

  

30. ISTA International Seed Congress 
Data: June 12-18, 2013 
Mai multe informații: 
http://ista2013antalya.org  
Locul desfășurării: Kervansaray Lara-
Convention Center & SPA, Antalya, 
Turkey 
 

New! Food Innovation Asia 
Conference 2013 
Data: June 13-14, 2013 
Mai multe informații: 
http://www.foodtech.eng.su.ac.th/Re
g2013/Home/Home.aspx 
Locul desfășurării: Bitec, Bangkok, 
Thailand  
 

New! Nutrevent 
Data: June 19-20, 2013 
Mai multe informații: 
http://www.nutrevent.com/en/  
Locul desfășurării: Lille Grand 
Palais,Lille, France  
 

New! 23
rd

  Int. Symposium “New 
Technologies in Contemporary Animal 
Production” 
Data: June 19-22, 2013 
Mai multe informații: 
https://sites.google.com/a/stocarstvo.
edu.rs/symposium/ 
Locul desfășurării: University of Novi 
Sad,Novi Sad, Serbia 
 

New! Sustainability Analysis in Food 
and Biobased Production 
Data: June 24-28, 2013 
Mai multe informații: 
http://www.vlaggraduateschool.nl/ed
uvlco.html 
Locul desfășurării: Wageningen 
University Research Centre, 
Wageningen, Netherlands 
 
2

nd
 Int. Soc. Biotechnology Conference 

(2
nd

 ISBT 2013)  
Data: July 6-8, 2013  
Mai multe informații: 
http://www.biotekjournal.ne  
Locul desfășurării: Antwerp, Belgium 
 
Institute of Food Technologists Annual 
Meeting and Food Expo 
Data: July 08-12, 2013 
Mai multe informații: http://www.ifa-
tulln.ac.at/index.php?id=757&L=1 
Locul desfășurării: Boku, Tulln, Austria 
 

Institute of Food Technologists Annual 
Meeting and Food Expo 
Data: July 13-16, 2013 
Mai multe informații: www.ift.org 
Locul desfășurării: MacCormick place 
south, Chicago, USA 
 

127
th

  AOAC Annual Meeting & 
Exposition 
Data: August25-28, 2013 
Mai multe informații: www.aoac.org 
Locul desfășurării: Chicago, USA 
 

ICC Conference 2013 
Data: August 25-28, 2013 
Mai multe informații: www.icc.or.at 
Locul desfășurării: Perth, Australia 
 

New! 13
th

  Asean Food Conference 
Data: September  09-11, 2013 
Mai multe informații: 
http://www.cvent.com/events/asean-
food-conference/event-summary-
c8a457d5a2614beaa8dd48024b8c3b5
c.aspx 
Locul desfășurării: Max Atria, 
Singapore 
 

http://ista2013antalya.org/
http://www.ift.org/
http://www.aoac.org/
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New! 6
th

  International Conference on 
Information and Communication 
Technologies in Agriculture, Food and 
Environment (HAICTA 2013) 
Data: September 19-22, 2013 
Mai multe informații:  
http://2013.haicta.gr/ 
Locul desfășurării: Corfu Island, 
Greece  
 

2013 AACC International Annual 
Meeting 
Data: September 29- October 02, 2013 
Mai multe informații: 
www.aaccnet.org/meetings/default.as
p  
Locul desfășurării: Albuquerque, USA 

 

5
th

  International Symposium on 
Delivery of Functionality in Complex 
Food Systems 
Data: September 30- October-03, 
2013 
Mai multe informații: 
http://dof2013.org/ 
Locul desfășurării: Haifa, Israel 
 

New! ASMP 
Data: October 03-04, 2013 
Mai multe informații: 
https://www.iseki-
food.net/node/3808 
Locul desfășurării: University of Galati, 
Romania 
 

Int. Baking Industry Exposition, IBIE 
2013 
Data: October 06- 09, 2013 
Mai multe informații: 
www.bakingexpo.org 
Locul desfășurării: Las Vegas 
Convention Center, Las Vegas, USA 

 
New! ESBP 2013 
Data: October 07-09, 2013 
Mai multe informații: 
http://www.esbp2013.org/ 
Locul desfășurării: Cultural Center of 
Belém, Lisbon, Portugal 
 

New! 6th international Symposium on 
food Innovation and Development 
Data: October 07-09, 2013 
Mai multe informații: 
http://www.innova-uy.info/en 
Locul desfășurării: Sala de actos del 
Latu, Montevideo, Uruguay 
 

New! Recent Advances in Food 
Analysis 2013 
Data: November 05-08, 2013 
Mai multe informații: 
http://www.rafa2013.eu/ 
Locul desfășurării: Clarion Congress 
Hotel Prague, Prague, Czech Republic 

 
2014 
New! 1

st
 Int. Conference on Food 

Properties (ICFP2014) 
Data: January 24- 26, 2014 
Mai multe informații: 
http://www.ieomrs.com/icfp/cfp.html 
Locul desfășurării: Kuala Lumpur, 
Malaysia 
 
3

rd
 Int. ISEKI_Food conference 

Data: May 21-23, 2014 
Mai multe informații: www.iseki-
food.net 
Locul desfășurării: Athens, Greece 
 

118
th

  IAOM, International Association 
of Operative Millers, Annual 
Conference & Expo 
Data: May 19-23, 2014 
Mai multe informații: 
http://www.iaom.info 
Locul desfășurării: Omaha Hilton Hotel 
and Qwest Center, Omaha, USA 
 

Institute of Food Technologists Annual 
Meeting and Food Expo 
Data: June 21-24, 2014 
Mai multe informații: www.ift.org  
Locul desfășurării: New Orleans, USA 

 

2015 
ICC Jubilee Conference - 60 years of 
ICC 
Data: January 01, 2015 
Mai multe informații: www.icc.or.at 
Locul desfășurării: Vienna, Austria 

http://www.aaccnet.org/meetings/default.asp
http://www.aaccnet.org/meetings/default.asp
http://dof2013.org/
http://www.bakingexpo.org/
http://www.iaom.info/
http://www.ift.org/
http://www.icc.or.at/
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Anuga FoodTec 
Data: March 24-27, 2015 
Mai multe informații: 
http://www.anugafoodtec.com/en/aft
/home/index.php 
Locul desfășurării: Koelnmesse, 
Cologne, Germany 
 

6th International Dietary Fibre 
Conference 2015, DF 2015 
Data: June 01-03, 2015 
Mai multe informații: www.icc.or.at  
Locul desfășurării: Paris, France 

 

Institute of Food Technologists Annual 
Meeting and Food Expo 
Data: July 11-14, 2015 
Mai multe informații: : www.ift.org 
Locul desfășurării: Chicago, USA 
 

100th AACC International Annual 
Meeting 
Data: October 18- 21, 2015 
Mai multe informații:  
Locul desfășurării: Minneapolis, USA

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.anugafoodtec.com/en/aft/home/index.php
http://www.anugafoodtec.com/en/aft/home/index.php
http://www.icc.or.at/
http://www.ift.org/
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Please join us in making a difference 
 
 

These projects have been funded with support from the European Commission. This publication reflects the views only of the author, and 
the Commission cannot be held responsible for any use which may be made of the information contained therein.  
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