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PPrrooiieecctteellee  IISSEEKKII__FFoooodd  
____________________________ 

 

Prima întalnire globală ISEKI_Food 4, Porto, Portugalia  
(9 – 11 Mai) 

 
 Imaginați-vă bucuria mea când am aflat că prima întâlnire globală a 
ISEKI_Food 4 se va ține în Porto! Știu că nu sunt singurul care spune că iubește Porto si 
că revenirea în oraș a fost o plăcere. Prima mea vizită, pentru întâlnirea finală a  
proiectului ISEKI_Mundus și prima conferință ISEKI_Food, a fost în 2008! Sub 
îndrumarea profesionistă a Cristinei Silva, rețeaua a continuat să crească și să 
prospere, cu finalizarea cu succes a celor trei ani ai proiectelor ISEKI_Food 3 și 
ISEKI_Mundus 2 și cea de-a doua conferință ISEKI_Food care a avut loc în Milano anul 
trecut. Prin urmare a fost potrivit să fiu din nou în Porto găzduit de Cristina la Școala 
Superioară de Biotehnologie (ESB), Universitatea Catolică Portugheză să urez tuturor 
bun venit lui ISEKI_Food 4 sub noua conducere a Paolei Pittia.     
 Optzeci de delegați din 26 de tări au participat la această întâlnire, inclusiv noii 
noștri evaluatori de proiect Jan de Wit (Elveția) și Walter Spiess (Germania), și un 
partener asociat din Ecuador. Întâlnirea a început cu o sesiune de bun venit și o 
prezentare asupra activităților ESB a prof. Isabel Vasconcelos (Co-director). Deoarece 
o serie de noi participanți a fost prezentă, timpul a fost dedicat reflectării asupra 
rezultatelor proiectelor anterioare precum și discutării noului proiect ISEKI_Food 4. 
Acestea au fost urmate, pe parcursul urmatoarelor două zile, de sesiuni de prezentări, 
întâlniri de lucru subliniind activitățile a opt pachete de lucru. Subiectele discutate au 
inclus noi abilități pentru noi locuri de muncă (WP3), calificarea cadrelor didactice 
universitare (WP4), al 3-lea ciclu de învățământ și învățarea pe parcursul vieții (long 
life learning) (WP5), metode și unelte inovative de predare (WP6) și exploatare: punți 
de cercetare, industrie și educație (WP7), și de asemenea sesiuni despre 
managementul proiectelor (WP8) și planul calității proiectelor (WP1). Stiri despre 
Asociația ISEKI-Food (IFA), Jurnalul Internațional al Studiilor Alimentare (IJFS), website-
urile Food Galaxy și Food Careers  și proiectul FP7 UE-fondat FAHRE – Food and Health 
Research in Europe a fost de asemenea prezentat pentru a informa partenerii despre 
ultimele activități asociate.  
 Acum, așteptăm cu nerăbdare sa-i vedem pe toți din nou la următoarea 
întâlnire globală în  Kaunas, Lituania în 2013. Până atunci, avem multe de realizat 
astfel vă încurajez pe toți să ne însoțiți intr-o altă călătorie ocupată și prosperă a 
ISEKI_Food în anul ce urmează.   

 
 
 

Promovarea ISEKI_Food la nivel mondial! 
 
 Promovarea rețelei ISEKI_Food este una din activitățile cheie durabile ale 
proiectului nostru, și am dedicat un pachet de lucru în ISEKI_Food 4 co-coordonat de 
Lynn McIntyre (UK) și Mona Popa (RO) care este devotată în comunicarea activităților 
noastre.  
Tu, ca cititor al newsletter-ului ISEKI_Food,  ne poți ajuta să răspândim vorba despre 
ISEKI prin distribuirea acestui newsletter colegilor tăi. De asemenea poți afla mai 
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multe despre proiectul ISEKI_Food 4 pe website-ul nostru (http://www.iseki-
food4.eu/) și ne puteți urma pe Facebook 
(http://www.facebook.com/pages/ISEKI_Food/305788830479). De asemenea căutăm 
parteneri care pot promova activitățile noastre la conferințe și alte evenimente (prin 
prezentări, postere, etc.) sau prin redactarea articolelor despre activitățile ISEKI.  
 Vă rugăm să o contactați pe Lynn McIntyre (lmcintyre@harper-adams.ac.uk) 
pentru mai multe informații  despre ce puteți face pentru a contribui. Puteți de 
asemenea să vă asigurați că oamenii știu că aparțineți de ISEKI prin publicarea 
informațiilor despre proiect pe website-ul instituției dumneavoastra. Evident, noi nu 
vrem ca munca dumneavoastră să fie neobservată așa că vă vom solicita în cel mai 
scurt timp un e-mail cu informații actualizate.  
Alternativ, ne puteți informa oricând despre ce a-ți mai realizat trimițând e-mail-uri cu 
detalii despre activitățile de diseminare (incluzând “unde”, ”când” și ”ce”) către Gerrit 
Meerdink (gmeerdink@lincoln.ac.uk). Mii de mulțumiri pentru sprijinul continuu – 
apreciem foarte mult!   

 
 
 

 
 
Jurnalul Internațional al Studiilor Alimentare (IJFS) – Jurnalul oficial al 

Asociației  ISEKI-Food (IFA) 
 
 Jurnalul Internațional al Studiilor (IJFS), un jurnal al Asociației ISEKI_Food, este 
un jurnal internațional revizuit, cu acces liber, care oferă articole științifice despre 
lumea alimentelor în Educație, Cercetare și Industrie. Acest jurnal este publicat de 
două ori pe an și este dedicat în principal oamenilor de știință, tehnologilor, 
cercetătorilor, cadrelor didactice și studenților care lucrează în domeniul alimentar.  
 Prima ediție a IJFS (http://www.iseki-food-ejournal.com/ojs/index.php/e-
journal/issue/current) a fost lansată în aprilie 2012.  
 E-jurnalul ISEKI_Food (IJFS) lucrează în indexare în toate bazele de date 
științifice majore și pe website-uri specifice domeniului de publicare. Acesta este 
foarte important pentru: 
 
1.  Vizibilitate și recunoaștere internațională. 
2.  Fiecare revistă importantă o face. Cei care nu o fac pierd credibilitate științifică și 
nu au acces la indicatorii de calitate care le sunt disponibili. 
3.  Face posibilă disponibilitatea indicatorilor de calitate și folosirea acestora în 
evaluarea și clasificarea revistelor (Factor de Impact). 
4.  Cei mai buni autori nu publică în revistele care nu au Factor de Impact (deoarece 
doresc referințe bibliografice de la cele mai bine cotate reviste ). 
5.  Acest lucru crește în mod substanțial valoarea lui pentru cercetători și studenți.  
6.   Câștigă mai multă publicitate și dovedește calitatea standardelor către autori și 
comunitatea științifică.  

http://www.iseki-food4.eu/
http://www.iseki-food4.eu/
http://www.facebook.com/pages/ISEKI_Food/305788830479
mailto:lmcintyre@harper-adams.ac.uk
mailto:gmeerdink@lincoln.ac.uk
http://www.iseki-food-ejournal.com/ojs/index.php/e-journal/issue/current
http://www.iseki-food-ejournal.com/ojs/index.php/e-journal/issue/current
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7.   De asemenea, este asigurat faptul că autorii săi vor avea oportunitatea de a atinge 
cea mai mare audiență posibilă.  
8.   Necesită updatare frecventă, deoarece cererea pentru includerea revistei noastre 
crește. 

 
Sunteți invitați să prezentați un manuscris către Jurnalul Internațional al Studiilor 
Alimentare  (ISSN: 2182-1054) http://www.iseki-food-ejournal.com/ojs/ 

 

 
 

Seria ISEKI Food  
 

Gama ISEKI Food a fost inițial planificată 
să fie alcătuită din șase volume cu texte 
adecvate pentru studenții Științelor 
Alimentare și profesioniștii interesați de 
siguranța alimentară și probleme de 
mediu legate de dezvoltarea durabilă a 
lanțului alimentar și bunăstarea 
consumatorului.  Pe parcurs ce munca a 
progresat, a devenit evident faptul că 
interesul și nevoia de texte de acest tip 
au depășit subiectele acoperite de 
primele șase volume publicate de 
Springer în 2006-2009. 
Seria ISEKI Food este acum continuată cu 
câteva volume noi care vor fi publicate în 
viitorul apropiat. Aspectul cărților a fost 
schimbat de la culorile portocaliu și 
maro ale primelor 3 ediții, la culorile 
verde și galben în concordanță cu 

culorile Asociației ISEKI Food (IFA), care sunt de asemenea în concordanță cu noul 
aspect al cărților despre  știința vieții publicate de Springer. Al șaptelea volum din 
serie a fost publicat de Springer și se intitulează:  “Novel Technologies in Food Science: 
Their Impact on Products, Consumer Trends and The Environment”, editat de Anna 
McElhatton și Paolo J Sobral. Cartea este destinată cercetătorilor și inginerilor din 
industria alimentară, și cititorilor interesați în noile tehnologii de procesare ale 
alimentelor care sunt destinate să furnizeze alimente care sunt sigure, menținând 
prospețimea lor. Toate cele 13 capitole sunt scrise din punct de vedere al siguranței și 
al mediului înconjurător în ceea ce privește tehnologiile emergente.  
 
 Cartea este disponibilă la Springer 
(http://www.springer.com/food+science/book/978-1-4419-7879-0) și capitolele 
individuale în forma electronică (http://www.springerlink.com/content/978-1-4419-
78806#section=987856&p age=1). Cărțile vor fi de asemenea disponibile pe pagina de 
web a IFA (https://www.iseki-food.net/drupal/). 
 

 
 

http://www.iseki-food-ejournal.com/ojs/index.php/e-journal
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ȘȘttiirrii  ddee  llaa  PPaarrtteenneerriiii  IIFFOOOODD44    
____________________________ 
 

O nouă infrastructură pentru cercetarea    

alimentelor – Institutul Național R&D pentru 
Bioresurse Alimentare, București 

 
 
 Partener al IFOOD4, Institutul Național pentru Bioresurse Alimentare – IBA 
București este un institut de cercetare pentru produsele alimentare în concordanță cu 
Ministerul Român de Agricultură și Dezvoltare Rurală.  
Ca direcții de cercetare, interesele IBA sunt: alimente sănătoase, siguranța alimentară, 
procesarea și ambalarea produselor alimentare și știința consumatorului, inclusiv 
calitatea senzorială a alimentelor.  
Micotoxine  (ELISA și HPLC), metalele grele din alimente și ambalajele alimentelor 
(AAS, ICP-MS), migranți din materialele de ambalare, nitrați, dioxine, acrilamidă (GC-
MS), permeabilitatea la apă și gaze a materialelor de ambalare , microbiologia 
alimentară, autenticitatea alimentelor (e-nose, NMR, PCRs), GMOs (Elisa și PCRs) dar 
și detecții de nutrienți (GC-MS) sunt teste de laborator utilizate în diferite proiecte de 
cercetare.  
Structura alimentelor, atributele senzoriale (Instron), compuși bioactivi în alimente, 
alimente tradiționale, au fost principalele subiecte adresate cercetătorilor noștrii.  
 IBA este initiatorul platformei naționale “Food for Life”. Este de asemenea 
membru al diferitelor rețele Europene cum ar fi: Foodforce, SafeConsortium, Iseki 
Food Association sau International Association for Cereal Science and Technology 
(ICC). 
În martie 2009 IBA a început un proiect de infrastructură, proiect cofinanțat cu 
ajutorul Fondurilor Europene pentru Dezvoltare Regională, Programul Operațional 
Sectorial “Increase   of Economic Competitiveness”, BIOCALIT, « Increase of quality 
and competitiveness of the research and development activity of the Institute for Food 
Bioresources”. 
Bugetul proiectului de 9 milioane de Euro a fost dedicat noilor spații ale clădirii și 
echipamentelor performante de laborator.   

 
Noua clădire IBA 
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 În cadrul celor 10 echipe de cercetare (laboratoare) și 3 auxiliare constând în 
stații pilot lucrează 90 de persoane, majoritatea fiind cercetători cu multă experiență 
pregătiți în organizații de cercetare prestigioase Europene.  
 Echipele sunt: Nutriție, Chimie alimentară, Chimie coloidală, Ambalaje 
alimentare, Rezonanță Magnetică Nucleară, Laborator Senzorial, Microbiologie – Elisa,  
Biologie Moleculară, Cromatografie, Cercetări interdisciplinare (inclusiv știința 
consumatorului);  iar stațiile pilot sunt: procesarea cerealelor (panificatie, frezare, 
extrudare, producția de paste făinoase și produse de patiserie), procesarea cărnii și 
procesarea fructelor și a vegetalelor.  
 Laboratoarele de Nutriție, Chimie coloiidală, RMN, Laboratorul Senzorial și 
Cromatografia, ca și stațiile pilot pentru plante au fost foarte bine echipate prin 
proiectul BIOCALIT. 

 
 

 
Tendinte şi provocări în tehnologia alimentelor, nutriţie şi turism 

la Centrul Educaţional Biotehnologic Liubliana, Izanska 10, 1000 Liubliana, Slovenia.  
La această conferinţă au participat profesori, reprezentanţi ai economiei din domeniul 
sănătăţii, nutriţiei şi tehonologiei alimentelor şi turismului. Au participat de asemenea 
şi studenţii din domeniul nutriţiei şi al tehnologiei alimentelor şi turism. 
Toate abstractele acceptate au fost publicate în Cartea de Abstracte a Conferinţei. 

 
 

 
 

NOU! Celebrarea celui de-al XI-lea Workshop MRAMA 
 
Al XI-lea workshop “Rapid Methods and Automation in Food Microbiology” va avea 
loc pe 20-23 noiembrie, 2012 în Bellaterra (Cerdanyola del Vallès), Spania. 
 
Mai multe informaţii despre congres se pot găsi la: 
http://jornades.uab.cat/workshopmrama/ 

  
 
 

  

AAssoocciiaațțiiaa  IISSEEKKII  FFoooodd    
____________________________ 
 

IA – Academia ISEKI  
 

IA (Academia ISEKI) este un corp internațional al IFA (Asociația ISEKI_Food) creat 
pentru a recunoaște realizările remarcabile ale expertizei științifice și tehnice - 
https://www.iseki-food.net/node/2891  
Obiectivele Academiei ISEKI: 

http://jornades.uab.cat/workshopmrama/
https://www.iseki-food.net/node/2891
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 să recunoască persoanele fizice, în special din rețeaua ISEKI_Food pentru 
contribuțiile extraordinare la integrarea Științei Alimentare și Cunoașterii Ingineriei în 
Lanțul Alimentar 
 pentru a promova integrarea internațională și schimbul de informații, de asemenea 
din alte științe importante pentru Rețeaua ISEKI_Food  
 pentru a furniza recunoașterea persoanelor fizice care au susținut educația și 
pregătirea internațională în domeniul Științei Alimentare și Cunoașterii Ingineriei, 
Dacă aveți recomandări pentru Academia ISEKI, vă rugăm contactați: 
office@iseki‐food.net  
 
Membrii extraordinary ai Asociației IFA și Academiei  ISEKI pot fi identificați de pinul 
IFA.   

 
 
 
 

 

A DOUA ȘCOALĂ DE 
NANOTEHNOLOGIE: 

APLICAŢII ÎN LANŢUL ALIMENTAR 
27-28 Septembrie 2012  

BOKU - University of Natural Resources and Life 
Sciences Viena 

Muthgasse 18, 1190 Viena, Austria 
Latitude: 48.246978 (48° 14' 49.12'' N), Longitude: 16.3677501(16° 

22' 3.90'' O) 

 

 Cu apariţia nanotehnologiilor si nanoştiinţei, industria alimentară împreună cu 
oamenii de ştiinţă explorează potenţialul acestora de a îmbunătăţii aroma şi alte 
caractere organoleptice ale alimentelor, de a introduce nanostructuri antibacteriene 
în interiorul ambalajelor şi de a încapsula şi transporta nutrienţii direct în ţesuturile 
ţintă etc. Totuşi, pentru a transforma nanotehnologia într-o unealtă eficientă din 
cadrul ştiinţei alimentelor, este necesară încrederea consumatorilor. 
 
Subiecte confirmate: 

Saverio Maninno  

Department of Food Science (DISTAM), 
University of Milan, Italy 

An Overview of Nanotechnology 

Applications in the Food Sector 

Karin Aschberger 

Institute for Health and Consumer Protection, 

Joint Research Centre (JRC) Ispra, Italy 

Hazard and Safety assessment of 

Nanomaterials in Food Applications 

Kristberg Kristbergson 

University of Iceland 
Nanodelivery systems for food 

mailto:office@iseki‐food.net
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Matteo Scampicchio  

Free University of Bolzano, Italy 

Nanotechnology for Sensors and 

Biosensors 

Erik Reimhult, José Luis Toca-Herrera  
Department of Nanobiotechnology, BOKU, 

Vienna, Austria 

Nanotechnology: Functionalisation 

Strategies, Analytics 

Ralf Greiner 

Max Rubner-Institut, Federal Research 
Institute of Nutrition and Food, Department of 
Food Technology and Bioprocess Engineering, 
Karlsruhe, Germany 

Food safety and use of nanomaterials  

Stephan Drush 

Berlin University of Technology, Germany 
Micro- and nanostructural aspects in 

encapsulation and coating for food 

applications 

 

Citiți mai mult și înregistrați-vă pe: https://www.iseki-food.net/nanoworkshop_vienna 

 

  

  

  

  

  

NNOOUUTTĂĂȚȚII  DDEESSPPRREE  TTRRAAIINNIINNGG  
____________________________ 
 

Master cu specializare în Legea Siguranței Alimentare   
 
 Programul de master de doi ani (120 Credite) este format din un an de cursuri 
(60 Credite) și un an de cercetare și internship pentru teză (60 Credite). 
 
Persoana de contact: Prof. dr. B.M.J. van der Meulen | Telefon: (+31) 317 – 482957 
Email: Bernd.vanderMeulen@wur.nl | Adresa web: www.law.nl 
 
Pentru detalii vizitați: http://www.mfs.wur.nl/UK/ 
 

 

 

  

  
 
 
 
 
 

https://www.iseki-food.net/nanoworkshop_vienna
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NOU! PROIECTE ȘI OPORTUNITĂȚI DE FINANȚARE 
 
 

SOCIETATEA INDUSTRIALĂ, ACADEMICĂ ȘI CIVILĂ PENTRU 
CERCETARE ALIMENTARĂ EUROPEANĂ DURABILĂ  

 
 UE a identificat alimentele și sănătatea ca priorități pentru a răspunde la 
creșterea obezității și bolile cornice legate de dietă între populația sa. 
Dezvoltarea măsurilor efective pentru îmbunătățiri este o sarcină solicitantă și 
impune continuarea cercetărilor sistematice și a abordărilor inovative. Aducând 
împreună comunitatea societății științifice și cea civilă este una din abordările 
cheie pentru îmbunătățirea problemelor legate de alimente și sănătate.  

 
INPROFOOD – Proiectul Către o programare în cercetare inclusivă pentru 
inovațiile alimentelor durabile, finanțat de programul cadru ”European 
Community's Seventh”, își propune să promoveze dialogul și învățarea reciprocă 
între societățile industrială, academică și civilă, deja în primele etape ale 
proceselor de cercetare îndreptate spre dezvoltarea unor abordări inovatoare 
(tehnice și sociale), pentru a face față provocărilor alimentare și de sănătate.  

 
Acest proiect va: 

  
 Contribui la adaptarea guvernării de cercetare și dezvoltare tehnologică în 

domeniile alimentar și sănătate pentru a facilita soluții durabile și inclusive; 
 Contribui la o cooperare transnațională îmbunătățită; 
 Oferi feedback experiențial, pentru a sprijini dezbaterea politică pe un "nou 

contract social" între știință și societate prin furnizarea de dovezi privind 
cerințele sociale de sprijinire a orientărilor practice pentru modele durabile 
de cercetare.  

 
Proiectul se adresează următoarelor părți interesate europene:  

 
 Cercetare/Comunitate academică 
 Finanțatori pentru cercetare 
 Factorilor politici de decizie 
 Producătorilor de alimente 
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 Societății civile 
 Cetățenilor 
 Presei 

 
Pentru informații viitoare și pentru a vă alătura rețelei noastre, vă rugăm să 
vizitați site-ul proiectului la www.inprofood.eu     

 

 

PROIECTUL FAHRE  
 

Proiectul FP7 FAHRE (Food and Health Research in Europe) finanțat de UE a asigurat 
câteva activități pentru a sprijini politica bazată pe dovezi de luare în scopul de a 
consolida Spațiului European de Cercetare în produsele alimentare și de sănătate. 
 
FAHRE a furnizat rapoarte despre cercetare în domeniile alimentar și sănătate în 32 de 
țări europene (http://www.spi.pt/fahre/) din care a fost pregătit un raport sinteză 
(http://www2.spi.pt/fahre/reports/FAHRE_Mapping_Synthesis.pdf). Experții în nouă 
domenii tematice au analizat nevoile de cercetare în domeniile alimentar și sănătate 
(http://www.spi.pt/fahre/). Un raport sinteză a fost pregătit 
(http://www2.spi.pt/fahre/reports/research_needs_synthesis.pdf) din aceste 
contribuții și o lucrare academică “Cercetare pentru alimente și sănătate în Europa: 
teme, nevoi și propuneri” publicată on-line la www.health-policy-
systems.com/content/9/1/37.  În plus, FAHRE a adunat date despre programele 
finanțate într-o bază de date on-line care poate fi accesată pe site-ul proiectului la 
http://www2.spi.pt/fahre/login.asp.  
 
Alimentația nesănătoasă cauzează până la un sfert din bolile cornice – care includ 
bolile de inimă, cancer, diabet, atacul cerebral și demență, cele mai întâlnite cauze ale 
problemelor de sănătate din Europa. FAHRE propune o cercetare mai amplă despre 
cum să obținem o alimentație mai sănătoasă – de exemplu, prin schimbarea 
producției alimentare, schimbarea comportamentului, și arătând impactul 
reglementărilor și politicilor guvernamentale îmbunătățite. De asemenea propune 
îmbunătățiri în organizarea cercetării în domeniile alimentar și sănătate în Europa, 
incluzând legături mai bune între cercetarea alimentară și cercetarea sănătății. Rolul 
autorităților siguranței alimentare ar trebui să susțină noile eforturi de cercetare.  
Programele naționale de cercetare trebuie de asemenea să fie întărite, cu mai multe 
acțiuni comune între țări. Aceste propuneri sunt listate în lucrarea Poziția FAHRE, care 
poate fi accesată la  http://www2.spi.pt/fahre/reports/FAHRE position paper en.pdf și 
raportul final al FAHRE poate fi accesat la  http://www2.spi.pt/fahre/reports/FAHRE 
Final Report.pdf. 

 
 

 
 
 
 
 
 

http://www.inprofood.eu/
http://www.spi.pt/fahre/
http://www2.spi.pt/fahre/reports/FAHRE_Mapping_Synthesis.pdf
http://www.spi.pt/fahre/
http://www2.spi.pt/fahre/reports/research_needs_synthesis.pdf
http://www.health-policy-systems.com/content/9/1/37
http://www.health-policy-systems.com/content/9/1/37
http://www2.spi.pt/fahre/login.asp
http://www2.spi.pt/fahre/reports/FAHRE%20position%20paper%20en.pdf
http://www2.spi.pt/fahre/reports/FAHRE%20Final%20Report.pdf
http://www2.spi.pt/fahre/reports/FAHRE%20Final%20Report.pdf
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COST FA1001 
Aplicația Relațiilor de Alimente-structură-proprietăți Inovative pe 

Modelul Alimentelor pentru Sănătate, Stare de bine și Plăcere  

  

 Acțiunea COST FA1001 a început în noiembrie 2010 și se va finaliza în 
noiembrie 2014. Este un exemplu de abordare trans-disciplinară care combină 
parteneri din sectoarele publice dar și private din 29 de țări europene și o țară care nu 
aparține de COST, ceea ce face acest proiect un proiect multicultural. Rețeaua acoperă 
un domeniu de cercetare alimentară multidisciplinară (inginerie alimentară, biofizică, 
materie aplicată, tehnologie alimentară, nutriție umană aplicată) și activitățile sunt 
modelate strategic în cadrul unui proces integrat & abordarea modelării pentru 
crearea produselor inovative cu beneficii de sănătate reale și caracteristici senzoriale 
optime.  
Principalele obiective sunt:  
– Dezvoltarea relației proces-structură-proprietate pentru a livra noi alimente 

structurate (spume și emulsii)  cu beneficii pentru sănătate 
(biodisponibilitate/eficacitatea nutrienților) și caracteristici senzoriale optime;  

– Implicarea Cercetătorilor în stadiu incipient în noua abordare a modelului 
produs/proces;  

– Managementul procesului de a împărți cunoștințe și tehnologii pentru modelul 
alimentelor sănătoase printre instituțiile academice  și alte instituții și întreprinderi 
private (în principal  IMM-urile) sau servicii. 

Un interes special este direcționat către sănătate care susține funcțiile alimentelor cu 
dezvoltarea relațiilor dintre structura alimentelor și beneficiile acestora pentru 
sănătate. În acest scop, acțiunea FA1001 se concentrează pe Inginerie gastro-
intestinală, care ia în considerare dezintegrarea pașilor de procesare ai structurii 
alimentare și derivează fabricarea alimentelor funcționale printr-o abordare inversă. 
 Prin urmare cuvintele cheie ale Acțiunii sunt: coordonare și cooperare 
științifică, proces integrat & designul produsului; funcționalitate sănătoasă; 
caracteristici senzoriale optime; Abordare Inginerească Inversă; Inginerie gastro-
intestinală; Transferul Tehnologiei. 
Președintele acțiunii COST FA1001 este Laura Piazza (laura.piazza@unimi.it), DeFENS  
Department of Food Environmental and Nutritional Sciences, Universitatea din 
Milano.  
Site-ul Acțiunii este: www.foodstructuredesign.net . 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

mailto:laura.piazza@unimi.it
http://www.foodstructuredesign.net/
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Inițiativa de Programare în comun în 
Agricultură, Securitate alimentară și 

Schimbarea climatică  
FACCE – JPI 

 
 
 

 
Ce este programarea în comun 
 Programarea în comun este un proces interguvernamental care își prpune să  
aducă în comun eforturile naționale de cercetare pentru a îmbunătăți folosirea 
prețioaselor resurse publice R&D ale Europei și pentru a face față provocărilor 
europene comune în câteva domenii cheie. Rezultă un proces structurat strategic prin 
care statele membre sunt de acord asupra unei viziuni comune și o agendă strategică 
de cercetare pentru a aborda provocările sociale date. 
În programarea în comun, statele membre trebuie să coordoneze activitățile de 
cercetare naționale, resursele de grup pentru a oferi pe termen lung baza de cercetare 
stabilă de care este nevoie pentru a aborda provocările sociale majore. 
 
Inițiativa de Programare în comun în Agricultură, Securitate alimentară și 
Schimbarea climatică (FACCE – JPI) 
 FACCE – JPI a evoluat  din rezultatele Comitetului permanent în Cercetare în 
Agricultură (SCAR). Obiectivul strategic al FACCE – JPI este acela de a aduce împreună 
țările europene pentru a identifica, prioritiza și livra cercetările necesare pentru ca 
agricultura să întâlnească provocarea de a răspunde cererilor creșterii populației în 
termenii suficienței alimentare dar și siguranței alimentare în contextul schimbărilor 
climatice. În octombrie 2010, Consiliul a adoptat lansarea noului JPI pe “Agricultură, 
securitate alimentară și schimbare climatică”. 
21 de țări participă în prezent în cadrul JPI.  În acest moment, FACCE – JPI constă intr-
un organ care ia deciziile, Consiliul de Guvernare (GB), cu un maxim de 2 reprezentanți 
pe țară participantă; un organ consultativ, cel mai înalt nivel al Consiliului Consultativ 
Stiințific (SAB), cu 12 oameni de știință și un Consiliu Consultativ al părților interesate,  
ambele alese de GB, și un organ executiv și Secretariatul. 
 
Agenda Stiințifică de Cercetare 
 FACCE – JPI a dezvoltat o Agendă de Cercetare Științifică a agriculturii, 
securității alimentare și schimbărilor climatice, pentru a servi ca bază pentru Strategic 
Research Agenda (SRA), care va fi implementată prin participarea Statelor 
Membre/Țările Asociate.  
Scientific Research Agenda este concentrată pe 5 teme de cercetare de bază:  
1. Securitatea alimentară durabilă în schimbările climatice, bazat pe o perspectivă de 
sisteme alimentare integrate modelare și perspectiva în cercetare; 
2. O creștere durabilă și intensificarea sistemelor agricole în climatul actual și viitor și 
disponibilitatea resurselor; 
3. Evaluarea și reducerea compromisurilor între serviciile alimentare de producție, 
biodiversitate și ecosistem; 
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4. Adaptarea la schimbările climatice de-a lungul întregului lanț alimentar, inclusiv 
repercusiunile de piață; 
5. Reducerea gazelor cu efect de seră: atenuarea N2O și CH4 în sectorul agricol și 
forestier, sechestrarea carbonului, substituție combustibililor  fosili și a emisiilor de 
GHG atenuante, induse de schimbarea indirectă a utilizării terenului. 
Pentru mai multe informații vă rugăm sa accesați site-ul paginii FACCE – JPI. 
 
Primul centru de cunoștințe al FACCE – JPI a fost lansat 
Pentru a iniția rapid procesul de coordonare a activităților naționale, FACCE-JPI a 
lansat un apel pilot în 2011 aducând împreună grupuri științifice din Europa sub o 
temă comună: “A detailed climate change risk assessment for European agriculture 
and food security, in collaboration with international projects”. Această acțiune va 
aborda modelarea impactului schimbărilor climatice și reducerea incertitudinilor în 
scenarii de schimbări climatice. 7 din 21 de participanți ai  FACCE – JPI iau parte la 
acțiunea pilot.  
 
• Un instrument original 
 “FACCE Knowledge Hub” este un instrument nou dezvoltat de FACCE – JPI pentru a 
întreține cooperarea transnațională și comunicarea între comunitățile de cercetare în 
domeniul FACCE.  
 
• FACCE MACSUR 
Proiectul, “FACCE MACSUR: Modeling European Agriculture with Climate Change for 
Food Security”, aduce împreună 65 de grupuri de cercetare din 17 țări, cu un buget 
total estimat de 15 milioane de Euro. Proiectul este împărțit în 3 subteme: culturi, 
efectivele de animale și pășuni, și comerț.  
Heather McKhann, 17 mai, 2012 
SecretariatJPI@paris.inra.fr 
www.faccejpi.com 
 

 

  

  

DDIIVVEERRSSEE  
____________________________ 
 

GHI (Global Harmonization Initiative, 
http://www.globalharmonization.net/) 

 
 GHI s fost fondat în 2004 ca o 
activitate comună a Institutului de 
Tehnologii Alimentare (IFT) și Federația 
Europeană a Stiințelor și Tehnologiilor 
Alimentare (EFFoST). Este o rețea a 
organizațiilor științifice și a oamenilor de 
știință care lucrează împreună pentru a 
promova  armonizarea reglementărilor și 
legislației globale a siguranței alimentare. 

mailto:SecretariatJPI@paris.inra.fr
http://www.faccejpi.com/
http://www.globalharmonization.net/
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Este înregistrat în Austria ca o asociație non-politică, non-religioasă și non-profit. 

MISIUNE 

 Obiectivele GHI sunt acelea de a ajunge la un consens privind știința 
reglementărilor și legislației pentru a asigura disponibilitatea globală a produselor 
alimentare sigure și sănătoase pentru toți consumatorii. GHI facilitează discuțiile 
globale despre problemele științifice care susțin deciziile facute de guvernele 
naționale și organismele internaționale de reglementare prin:   

 Furnizarea bazei pentru reglementările bazate pe știință.  
 Crearea unui forum pentru oamenii de știință și ingineri pentru a interacționa 

global cu autoritățile de reglementare.  
 Furnizarea către industrie, autorități de reglementare și consumatori o sursă 

de informații independentă.  

 Reglementările de armonizare la nivel mondial vor ajuta la asimilarea și 
aplicarea noilor tehnologii, precum și încurajarea industriei alimentare în a investi în 
tehnologii pentru a asigura siguranța și calitatea aprovizionării cu alimente pentru 
consumatorii din întreaga lume. Pentru agențiile de sănătate publică responsabile cu 
supravegherea siguranței aprovizionării internaționale cu alimente, armonizarea 
siguranței alimentare și a standardelor de calitate și reglementărilor va aduce un nivel 
mai înalt de încredere.  

ACTIVITĂȚILE DE CONSENS 

 Eforturile actuale ale grupului de lucru  GHI includ:  

 Dezvoltarea unei propuneri cu privire la reziduurile de antibiotice în produsele 
alimentare (în colaborare cu Conferința GOAL Seattle) 

 Propunerea privind Listeria, în produsele deja preparate (care urmează să fie 
publicate în controlul alimentar) 

 Dezvoltarea unei propuneri despre procesarea la presiuni înalte  

CADRU GLOBAL, IMPACT GLOBAL 

 GHI încurajează oamenii de știință din industrie, guven și academic care 
lucrează în domeniul siguranței alimentare să se alăture ca membrii individuali, fară 
niciun cost, pentru a construi un consens global, imparțial pe cunoașterea științifică 
actuală.  
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REALIZĂRI 

 
 Membrii GHI au publicat un număr de 
lucrări pe subiectul armonizării reglementărilor și 
legilor alimentare. Lista întreagă poate fi 
vizualizată pe website. Prima carte a organizației, 
Ensuring Global Food Safety: Exploring Global 
Harmonization, a fost publicată în 2009 de 
Elsevier Science Publishers. Cartea cuprinde 24 de 
capitole, și este menită să demonstreze de ce este 
necesar consensul științific în armonizarea 
globală. Publicul căruia îi este destinată cartea 
include producători de alimente, ambalatori, 
oameni de știință în dezvoltarea produselor și cei 
implicați în distribuția alimentelor pe plan 
internațional, care trebuie să înțeleagă 

problemele și grijile care înconjoară armonizarea globală a reglementărilor siguranței 
alimentare, precum și profesioniștii din industrie care sunt responsabili de politicile de 
sănătate publică.  
 
DEVINO MEMBRU 

 GHI oferă calitatea de membru – om de 
știință individual, către profesioniștii în 
disciplinele științe și tehnologii alimentare, care 
lucrează în grupuri interesate de siguranță 
alimentară, incluzând industria, guvernul, 
academic și tehnologiile. Vă puteți înscrie online 
la adresa http://www.globalharmonization.net 
/user/register. 

 

 

 

 

 
Premiul HighTech Europe Implementation 2012 

  
 Recent, al doilea Premiu HighTech Europe Implementation 2012 a fost 
anunțat. Ei caută candidați care au pus în aplicare un sistem sau proces inovator de 
prelucrare a produsului alimentar în ultimii trei ani. Inovarea ar trebui să fi fost 
efectuată  în colaborare cu cel puțin un partener din industrie și știință. Beneficiile 
câștigătorului :  

 Promovarea inovației în cadrul HighTech Europe 

 2500 de Euro pentru promovarea tehnologiei tale ex. prin articole în reviste, 
evenimente de promovare  

  Invitație la conferința  EFFoST  în Montpellier din 21-23 noiembrie 2012 

http://www.globalharmonization.net/user/register
http://www.globalharmonization.net/user/register
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 Calitate de membru - gratuit pentru platforma HighTech Europe Associated 
Membership (AMP) pentru 2 ani. 

   

 

„Războiul cârnaților“ câștigat de cârnații Krainer  
De Helmut Glattes, Veronika Abram, Božidar Žlender 
 
Cârnații Krainer (kranjska klobasa) sunt un preparat național sloven. Numele 
cârnaților este derivate din regiunea Carniola  (Slovenă: Kranjska, Germană: Krain) din 
Slovenia. Au fost dezvoltați în timpul monarhiei austro-ungară la începutul secolului 
19 (http://www.kranjskaklobasa.si/zgodovina-57119/) mai întâi în regiunea Gorenjska 
și mai târziu s-au răspândit în întreaga țară.   
Cârnatul este făcut dintr-un amestec de carne de porc și maxim 20% bacon. Singurele 
ingrediente permise sunt apa 5%, sare, usturoi și piper măcinat. Carnea de porc este 
tocată până la dimensiuni de 8-12 mm, iar baconul la dimensiuni de 6-10 mm. Ulterior 
se umplu membranele (intestine naturale). În final se afumă la cald și se tratează 
termic la temperatura de 70o C. 
 
Käsekrainer 
 
Käsekrainer-ul este un tip de cârnat ce conține 10 pana la 20% cașcaval în interior. În 
Slovenia, acest tip de cârnat nu există. A fost inventat în Austria în anii 1980, iar astăzi 
fac parte integral din meniul oferit de standurile de cârnați. 
Slovenia dorește să obțină o indicație geografică specială din partea UE pentru 
“kranjska klobasa”. Daca obține acest lucru, Austria nu mai are voie să folosească 
termenii “Krainer” și “Käsekrainer” pentru cârnați. Cererea Sloveniei a dus la mici 
protestări în Austria, iar presa a scris despre un posibil “razboi al carnatilor”. Acest 
lucru nu se va întampla, cele doua țări ajungând la un compromis în legătură cu 
cârnații. 
 
 

 

 

 

EEVVEENNIIMMEENNTTEE  
_______________ 
 

NOU! FOOD SCIENCE, ENGINEERING AND 
TECHNOLOGY 
Data: October 19-29, 2012 
Mai multe informații: https://www.iseki-
food.net/node/2915 
Locul desfășurării: Plovdiv, Bulgaria 

 
NOU! Education Beyond Borders - fair 

Data: October 19-29, 2012 
Mai multe informații: http://www.edu-
fair.info/ 
Locul desfășurării: Sofia, Bulgaria 

 
NOU! Solutions for Today and Tomorrow 
Data: October 23-25, 2012 
Mai multe informații: https://www.iseki-
food.net/node/2910 
Locul desfășurării: Dublin, Ireland 

 

http://en.wikipedia.org/wiki/Carniola
http://en.wikipedia.org/wiki/Slovenia
http://www.edu-fair.info/
http://www.edu-fair.info/
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NOU! 8th Food Expo 
Data: October 26-29, 2012 
Mai multe informații: https://www.iseki-
food.net/node/2819 
Locul desfășurării: Chengdu, China 
 
NOU! ICNP - 2012 
Data: October 26-28, 2012 
Mai multe informații: 
http://www.biopolymers.macromol.in 
Locul desfășurării: Kottayam, India 
 
NOU! Strategy of economic development 
of the food industry and ensuring the 
food security of country 
Data: October 29-31, 2012 
Mai multe informații: food_econf@ukr.net 
Locul desfășurării: Odessa, UKRAINE 

 
7th Conference of The World Mycotoxin 
Forum® and the XIIIth IUPAC International 
Symposium on Mycotoxins and 
Phycotoxins 
Data: November  5-9,  2012  
Mai multe informații:  
http://www.wmfmeetsiupac.org/  
Locul desfășurării: Rotterdam, the 
Netherlands 

 
EHEDG World Congress on Hygienic 
Engineering & Design 2012 
Data: November 7-8, 2012 
Mai multe informații: http://www.ehedg-
congress.org/  
Locul desfășurării: Chamber of Commerce, 
Valencia, Spain 
 
5

th 
European Public Health Conference 

Data: November  8-10,  2012  
Mai multe informații:  
http://www.eupha.org/site/upcoming_con
ference.php   
Locul desfășurării: Hilton Conference, 
Centre, Malta 

 
NOU! Eur-ACE 
Data: November 12-13, 2012 
Mai multe informații: 
http://www.enaee.eu/ 
Locul desfășurării: Porto, Portugal 

 
International conference Chemical 
Reactions in Foods VII 
Data: November 14-16, 2012 
Mai multe informații: 

http://www.crf2012.eu/  
Locul desfășurării: Masaryk College, 
Prague, Czech Republic 

 
 
IV Congreso Internacional de Ciencia y 
Tecnología de los Alimentos Córdoba 
2012 (CICyTAC 2012) "Challenges for a 
sustainable and competitive production" 
Data: November  14-16,  2012  
Mai multe informații:  
www.mincytalimentos.cba.gov.ar 
Locul desfășurării: Pavilion Argentina, 
Universidad Nacional de Córdoba. Córdoba 
- Argentina 

 
NOU! 2nd international professional 
conference on »TRENDS AND 
CHALLENGES IN FOOD TECHNOLOGY, 
NUTRITION, HOSPITALITY AND TOURISM« 
Data: November  16-17,  2012  
Mai multe informații:  https://www.iseki-
food.net/node/2901 
Locul desfășurării: Ljubljana, Slovenia 
 
NOU! 3rd Genotoxicity Testing Course 
Data: November 19-24,  2012  
Mai multe informații:  https://www.iseki-
food.net/node/2908 
Locul desfășurării: Montpellier, France 

 
EFFoST 2012 - A Lunch Box for Tomorrow : 
An interactive combination of integrated 
analysis and specialized knowledge of 
food 
Data: November  20-23,  2012  
Mai multe informații:  
http://www.effostconference.com/  
Locul desfășurării: Le Corum Montpellier , 
France 
 
MAM-12 - 6th International Symposium 
on Macro- and Supramolecular 
Architectures and Materials  
Data: November 21-25, 2012 
Mai multe informații: 
http://www.mam12.ksrct.ac.in/  
Locul desfășurării: Hotel Le Meridien, 
Coimbatore, India 
 
NOU! International Conference on 
Antimicrobial Research (ICAR2012) 
Data: November 21-23,  2012  
Mai multe informații:  
http://www.formatex.org/icar2012/ 

http://www.biopolymers.macromol.in/
http://www.wmfmeetsiupac.org/
http://www.ehedg-congress.org/
http://www.ehedg-congress.org/
http://www.eupha.org/site/upcoming_conference.php
http://www.eupha.org/site/upcoming_conference.php
http://www.enaee.eu/
http://www.crf2012.eu/
http://www.mincytalimentos.cba.gov.ar/
http://www.effostconference.com/
http://www.mam12.ksrct.ac.in/
http://www.formatex.org/icar2012/


 

18 | P a g e  

 

NEWSLETTER 

Locul desfășurării: Lisbon, Portugal 
 
 
3rd Annual European Food Manufacturing 
and Safety Forum 2013  
Data: January 2013 
Mai multe informații: 
http://www.foodmanufacturingevent.com 
Locul desfășurării: Netherlands 

 
NOU! 4th MoniQA International 
Conference 
Data: February 26 – March 1, 2013  
Mai multe informații:  https://www.iseki-
food.net/node/2864 
Locul desfășurării: Budapest, Hungary 
 
NOU! Education Beyond Borders - fair 
Data: March 15-17, 2013 
More information: http://www.edu-
fair.info/ 
Locul desfășurării: Sofia, Bulgaria 
 
NOU! 2nd IIR International Conference on 
Sustainability and the Cold Chain 
Data: April 2-4, 2013  
Mai multe informații:  
http://www.iccc2013.com/ 
Locul desfășurării: Paris France 
 
NOU! Partec 2013 
Data: April 23-25, 2013  
Mai multe informații: 
http://www.partec.info/ 
Locul desfășurării: Nürnberg, Germany 
 

Euro Food Chemistry XVII 
Data: May  7-10,  2013 
Mai multe informații:  
http://www.arber.com.tr/eurofoodchemx
vii.org/  
Locul desfășurării: Istanbul, Turkey 
 
NOU! International Conference on Food 
and Biosystems Engineering (FaBE 20139 
Data: May 30 – June 2, 2013  
Mai multe informații:  soon available 
Locul desfășurării: Skiathos Island, Greece 
 
NOU! International Commission on Food 
Mycology 
Data: June 3-6, 2013  
Mai multe informații:  
http://www.foodmycology.org/meetings/i
ndex.html 
Locul desfășurării: Freising, Germany 
 
NOU! 3rd International GLUTEN FREE 
Symposium 
Data: June 12-14, 2013  
Mai multe informații:  
http://gf2013.icc.or.at/ 
Locul desfășurării: Vienna, Austria 
 
NOU! 2nd INTERNATIONAL SOCIETY 
BIOTECHNOLOGY CONFERENCE ( 2nd ISBT 
2013) 
Data: July 6-8, 2013  
Mai multe informații:  
http://www.biotekjournal.ne 
Locul desfășurării: Antwerp, Belgium

 
 NOU! Delivery of Functionality in Complex 
 Food Systems (V) 
 Data: September 30 – October 3, 2013  
 Mai multe informații:  meetings@diesenhaus.com 
 Locul desfășurării: Haifa, Israel 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.foodmanufacturingevent.com/
http://www.edu-fair.info/
http://www.edu-fair.info/
http://www.arber.com.tr/eurofoodchemxvii.org/
http://www.arber.com.tr/eurofoodchemxvii.org/
http://www.foodmycology.org/meetings/index.html
http://www.foodmycology.org/meetings/index.html
http://www.biotekjournal.net/
mailto:meetings@diesenhaus.com
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Please join us in making a difference 
 
 

These projects have been funded with support of 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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