
 

 

RAPORT  PRIVIND  

PARTCIPAREA LA INDAGRA  (25-29 oct.2017) 

 

În scopul promovării OFERTEI DE EXPERTIZA a IBNA Balotesti, respectiv a 
serviciilor pe care le poate oferi Laboratorul de Chimie si Fiziologia Nutriției (LCFN) din 
I.B.N.A si a facilitării transferului de cunoștințe către grupul țintă al proiectului, una din 
activitățile de informare și promovare în anul 2017 a constat în participarea la Expoziția 
INDAGRA “Târgul Internațional de produse și echipamente în domeniul agriculturii, 
horticulturii, viticulturii și zootehniei” desfășurat în perioada 25-29 oct. În acest scop a fost 
gândită și realizată amenajarea standului (in pavilionul C2) închiriat în complexul 
expozițional în așa fel încât să fie evidențiată oferta de expertiză, să se realizeze 
diseminarea de informații cheie privind alimentele funcționale si rolul lor în diminuarea 
efectelor negative ale diverselor maladii specifice secolului. Astfel, au fost executate și 
expuse materiale de promovare și informare, aranjate într-un mod care să atragă potențialii 
vizitatori cu informații cât mai clare și detaliate într-o formă grafică fără reproș: 

-   bannere referitoare la Programul POC si proiectul GALIMPLUS 
- postere referitoare la: obiectivele si activitatile proiectului GALIMPLUS; 

expertiza cercetatorilor din IBNA in obtinerea de alimente functionale (oua de gaina si 
carne de pui); baza materiala existenta in Laboratorul de Fiziologie din IBNA pentru 
efectuarea de studii experimentale la nivel de microteste 

-  flyere pentru informarea vizitatorilor care sunt beneficiile aduse de alimentele 
functionale si motivele economice pentru care ar trebui un fermier sa faca investitii in 
directia obtinerii de alimente cu calitati nutritionale imbunatatite 
           -  o brosura intitulata “CATALOG AL SERVICIILOR DE ANALIZE CHIMICE” 
pe care le poate oferi Laboratorul de Chimie si Fiziologia Nutriției (LCFN) din I.B.N.A. 
referitoare la asigurarea controlului calitatii nutritionale a furajelor utilizate in nutritia 
pasarilor, respectiv asigurarea controlului calitatii nutritionale a alimentelor provenite de 
la gaini ouatoare si pui de carne           
          -   o brosura intitulata SOLUŢII NUTRIŢIONALE DE ÎMBOGĂŢIRE A CĂRNII 
DE PUI ÎN ACIZI GRAŞI OMEGA 3- in cadrul Ofertei de expertiză 

Pe parcursul celor 5 zile s-a prezentat proiectul GALIMPLUS, obiectivele, 
activitatile si realizarile obtinute pana in prezent, referitoare la OFERTA DE EXPERTIZA. 
Cei interesati in mod particular de materialele prezentate si/ sau au discutat pe marginea 
informatiilor primite, au fost invitati sa se semneze in listele de vizitatori. 

În prima zi de deschidere a expoziției (pe 25 oct.), managerul de proiect dr. 
Margareta Olteanu și 2 membrii ai echipei de implementare, respectiv dr. Mihaela Hăbeanu 
și dr. Anca Gheorghe au fost reprezenanții oficiali la stand, delegați pentru promovarea 



proiectului GALIMPLUS, pentru discuții cu grupul țintă și schimb de informații privind 
necesitatea unui asemenea tip de proiect, importanța acestuia, posibilitățile de cooperare 
viitoare. 

 
Fotografia 1- Fotografie realizata cu primii vizitatori ai standului 

 
 
In ziua a doua, 26 octombrie la stand au fost prezenti dr. Rodica Criste, dr. Tatiana 

Panaite si drd. A. Vlaicu, Si in aceasta zi, afluxul de vizitatori putem afirma ca a fost ridicat 
si constant in toata ziua.  

Echipa formata pentru a 3-a zi (27 octombrie) a fost formata din dr. Margareta 
Olteanu si drd. A. Vlaicu, sprijinita si de o tanara masteranda la Facultatea de Medicina 
Veterinara din USAMV Bucuresti,  Mihaela Saracila, interesata sa participe/vada cum 
decurge o astfel de activitate. 

Sambata, 28 octombrie, la stand au fost dr. Margareta Olteanu, dr. R Criste si o 
tanara doctoranda la Facultatea de Zootehnie din USAMV Bucuresti, Raluca Turcu, 
interesata sa participe la o astfel de activitate.   

Dr. Tatiana Panaite si dr. Anca Gheorghe, ambele din echipa de implementare 
GALIMPLUS, au asigurat permanenta la stand in ultima zi (duminica 29 octombrie) de 
expozitie. 

In toate cele  5 zile de prezenta la stand, membrii echipei de implementare au 
prezentat proiectul, au identificat si dezbatut o parte din problemele ridicate de vizitatori, 
s-au purtat discuții care să conducă în final la încheierea de contracte, la consolidarea 
cooperării.  

La stand printre vizitatori au fost înregistrați de la simpli crescători de pasari la 
societăți cu renume în sectorul avicol, profesori din domeniu zootehniei si a medicinei 
veterinare, producatori de furaje sau aditivi furajeri, etc (fotografiile 2 si 3).  



 

 
Fotografiile 2 si 3- Aspecte de la discutiile cu vizitatorii interesati de proiect 

 

Au fost prezente la stand si doua grupe de studenti, insotiti de profesorii lor. O grupa 
a fost de la Facultatea de zootehnie din USAMV iar a doua grupa a fost de la Facultatea de 
medicina veterinara din Universitatea Spiru Haret. Studentii au fost interesati in subiectul 
alimente functionale  si au cerut mai ales brosuri dar si flyere. 

 

 
 

Fotografia 4- Aspect de la discutiile cu studenti de la Fac. de zootehnie din 
USAMV Bucuresti 

 

S-au purtat discutii privind calitatea produselor alimentare, posibilitati de 
imbunatatire nutritionala a acestora (imbogatirea in acizi grasi polinesaturati omega-3, 



scaderea continutului de colesterol, cresterea nivelului de luteina) prin utilizarea in hrana 
animalelor de furaje bogate in acesti nutrienti.  

O serie de vizitatori nu erau crescători de animale, dar aveau rude implicate în acest 
proces, sau au manifestat intenția de a deschide o afacere în acest domeniu. S-a prezentat 
de asemenea serviciile pe care le pot oferi specialiștii noștrii în calitate de experți în 
probleme legate de obținerea de alimente funcționare și consiliere pe linie de nutriție, 
obținerea de produse cu valoare adăugată, efecte asupra stării de sănătate, analize chimice 
și importanța acestora (fotografiile 5,6). Un alt vizitator interesat de tematica proiectului a 
fost un reprezentant al unei societati comerciale al carei obiectiv principal este acela de a 
oferi servicii de calitate in domeniul distributiei de produse alimentare, cu implicatii directe 
in identificarea cerintelor clientilor, pentru cresterea continua a gradului de satisfactie a 
acestora si imbunatatirea continua a performantelor de securitate alimentara si calitate. 

 
 

 
Fotografiile 5 si 6- Aspecte de la discutiile cu vizitatorii interesati de tematica 

proiectului si consiliere pe nutritie 
 

Si-au manifestat interes fata de subiectele discutate prin propuneri de colaborare pe 
tematica proiectului GALIM PLUS reprezentanti din partea unei unitati din domeniul 
medicinii veterinare -ROMVAC COMPANY S.A. Aceasta companie realizează peste 60 
de produse biologice (vaccinuri, substanţe revelatoare, kituri de diagnostic) şi peste 200 de 
medicamente de uz veterinar: tonice generale şi rehidratante, premixuri vitamino-minerale, 
promotori de creştere şi vitamine, antimicrobiene şi antimicotice, medicamente 
antiparazitare, produse pentru dezinfecţie, dezinsecţie şi deratizare, antiinfecţioase locale, 
cicatrizante şi produse desensibilizante şi antitoxice. 



Unele persoanele aflate la expozitie si care au vizitat standul nostru, si-au manifestat 
interesul in mod deosebit asupra modalitatii de imbogatitire a nutretului combinat pentru 
gainile ouatoare in acizi grasi polinesaturati, la rezultatele obtinute pe galbenus  Acestia au 
primit raspunsul cu privire la acest subiect, prin prezentarea rolului nutritional deosebit al 
srotului de in, si la rezultatele obtinute cu privire la compozitia chimica a galbenusului 
(continutul in acizi grasi omega 3, omega 6).  Totodata au fost persoane interesate in 
modalitatea de achizitionare a furajelor cu aceste calitati nutritionale remarcabile, rezultat 
al intensei cercetari a echipei GALIM PLUS, dar si in forma de prezentare a furajelor (sub 
forma granulata).  

Mai mult decat atat, majoritatea vizitatorilor si-au exprimat sustinerea pentru 
demersurile efectuate si ne-au incurajat in viitoarele activitati.  

 

 
 

Fotografia 7- Un aspect de la stand realizat in 26 octombrie 2017 
 

 
Un obiectiv important al acestui eveniment a fost cooptarea unui numar cat mai 

mare de particulari din domeniul avicol, in vederea incheierii unor contracte de colaborare 
prin care sa implementam proiectul. In acest sens, s-au oferit informatii particularilor din 
domeniul avicol, prin prezentarea rezultatelor cercetarii, prin oferirea de brosuri, explicarea 
rolului acestor acizi grasi polinesaturati pentru organismul uman si abordarea unei strategii 
pe termen lung in educarea consumatorilor cu privire la alimentele functionale. Am 
prezentat deasemenea si tendinta viitoare a consumatorilor de a fi interesati in 



achizitionarea acestui tip de alimente, la nasterea unui nou curent in domeniul alimentar 
(fotografiile 8 si 9).    
 

 
 

Fotografiile 8 si 9- Aspecte de la discutiile cu vizitatorii interesati de tematica 
obiectivele  si activitatile proiectului  

 
De remarcat prezenta unor vizitatori straini interesati sa isi promoveze noi aditivi 

furajeri si furaje pentru cresterea calitatii oualor si carnii de pui sau sa puna la dispozitie 
echipamente de experimentare moderne (fotografiile 10 si 11.) 

 

 
Fotografiile 10 si 11- Aspecte de la discutiile cu vizitatori din Franta 

 
 



La stand a venit si dr. Velcea Marian, specialist in domeniul brevetarii. Acesta s-a 
aratat interesat de subiectul abordat, care tinde sa se extinda tot mai mult si in Romania si 
ne-a oferit sprijin in brevetarea tehnologiei de obtinere a oualor imbogatite in omega 3, ca 
alimente functionale.   

In concluzie, la stand s-au prezentat numeroase persoane fizice sau reprentati ai unor 
firme din tara dar si strainatate. Lista celor care au vizitat standul a cuprins  85 de persoane  
care si-au exprima dorinta de a cunoaste mai multe informatii atat despre proiectul 
GalimPlus cat si despre alimentele functionale si furaje animaliere. Majoritatea discutiilor 
cu fermierii si specialistii s-au axat pe problema actuala a alimentelor sanatoase, 
functionale, si gasirea unor noi solutii nutritionale de obtinere a acestora. La finalul 
expozitiei,  feed-back-ul primit din partea vizitatorilor a fost pozitiv. Aceştia au apreciat 
eforturile depuse in domeniul cercetarii in vederea producerii unor alimente functionale 
benefice consumului uman. INDAGRA este un prilej de a arata pasiunea si priceprerea din 
cercetare si rezultate benefice obtinute.  

Participarea echipei de implementare a proiectului GALIM PLUS la evenimentul 
INDAGRA in scopul promovarii OFERTEI DE EXPERTIZA a IBNA Balotesti s-a 
finalizat cu o diploma de participare semnata de Directorul General ROMEXPO SA. 
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