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Propunerea de Proiect:

Domeniulde
adresabilitate:

Context:

Oferta de cercetare a l.N.C.D.B.N.A.

"Dezvoltarea unor solulii de furajare inovative pentru galinacee, in

vederea oblinerii de alimente accesibile, cu calitali nutrilionale

imbunitS!ite"

1.1.1. Produse alimentare sigure, accesibile 5i optimizate nutritional

Consumatorii zilelor noastre sunt tot mai informati si devin astfel din

ce in ce mai interesati de alimentele care sunt benefice pentru

sanatate gi care astfel le pot asigura o calitate mai buna a vietii

(Kapsak si colab., 2011)' Acestea sunt alimentele cu calitati

nutritionale imbunatatite (alimente functionale), capabile sa

imbunatateasca starea generala a organismului uman si sa scada

riscurile de aparilie sau de evolutie al unor boli. Printre aceste boli se

numara bolile cardiovasculare, obezitatea, diabetul, cancerul, boli

care astizi reprezinti cea mai mare povara pentru bugetele de

sanatate publica si asistenta sociala, fie in termeni de costuri reale,

fie in termeni de ani de viald ajustati (DALY). Conform datelor oMS,

bolile cardiovasculare sunt principala cauzd de deces 5i o cauz5

majorSdemoarteprematuri,inEuropareprezentdnd49%dintre
toate decesele gi 30% dintre decesele survenite inainte de 65 de ani'

in paralel, s-a demonstrat gtiinlific ca acizii gragi polinesaturati, in

specia|ceiomega3potjucaunrolimportantinprevenirea5i
tiatamentul bolilor cardiovasculare, a hipertensiunii arteriale, a



Descrierea Parteneriatului
din cadrul Proiectului:

Finanlarea in cadrul
proiectului:

Transmiterea exPresiilor

de interes:

Despre l.N.C.D'B.N'A:

Resurse relevante:

diabetului zaharat, a cancerului, artritei, alte tulburdri inflamatorii si

autoimune (Simopoulos, 1991; Galli et al', 1994a'b; Salem et al"

LggS). Din aceste motive, s-au dezvoltat tehnologii validate din punct

de vedere stiintific, care prin fo|osirea, unor surse de furajere bogate

in acizi grasi polinesaturati omega 3, duc la obtinerea de oua si/sau

carne de pui ce au calit6li nutrifionale imbundtdlite'

in acest context LN.C.D.B.N.A. inviti toate firmele interesate sd

participe in calitate de partener la proiectul "Dezvoltarea unor solulii

defurajareinovativepentrugalinacee,invedereaoblineriide
alimente accesibile, cu calitili nutrilionale imbundtilite". in calitate

de parteneri firmele partenere vor beneficia de finanlare pentru a

avea acces la expertiza extinsd a cercetitorilor Institutului, la

facilitdlile 5i la infrastructura de cercetare de care acesta dispune, in

contextul in care existi disponibilitatea necesare pentru a contribui

la dezvoltarea gi implem.ni.ru. tehnologiilor enumerate mai sus' in

parale|,echipacareVaparticipadinparteaparteneri|orincadru|
acestuiproiectvaoblinecuno'tinteIe,abiIitiliIeSicompetenlele
necesare pentru a rdspunde nevoilor tehnico-economice de

dezvoltare strategicS de ace5tia au nevoie Tn domeniul producliei de

alimente functionale'

LN.C.D.B.N.A. propune pachete de finanlare de care partenerii pot

beneficia in cadrul proiectului, in cuantum de maxim 800.000,00 Lei,

cuocofinanlaredeminim2o%,Baniivorfiutilizalidecatre
parteneri exclusiv pentru participarea la activitdfile ce se vor derula

rn cadrul proiectului in vederea definitivirii unor solutii noi de

furajare pentru galinacee prin care si se oblinb produse alimentare

sigure, accesibile 5i optimizate nutrilional'

Colaborarea in cadrul acestui proiect se va realiza pe bazd de

contractdeparteneriatpentruini}iereacdruiaorganizaliiIe
interesate sunt rugate s5 ne transmit6 expresii de interes utiliz6nd

modelulAnexei 2.L3.2ata9at la prezenta. Expresiile de interes se vor

transmite Pe adresele

ma rga reta.oltea nu @ i bna. ro'

margaretaolteanu@vahoo'com,

lnstitutul National de cercetare - Dezvoltare pentru Biologia si

Nutritia Animalelor (l.N.c.D.B.N.A.) desfSgoard o activitate sus[inutd

in acest domeniu inci din t927, fapt pentru care, doregte ca in

urmatorii 4 ani sd cerceteze, s5 dezvolte 9i si certifice impreun6 cu

parteneriisiipriva}inoisoIuliidefurajareinovativepentru
galinacee, in vederea oblinerii de alimente accesibile, cu calitili

nutri[ionale imbunitSlite.
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Actiunea 1.2.3 Parteneriate pentru transfer de cunostinte
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Sectiunea G - Parteneriate pentru transfer de cunostinte

http ://www. poc.resea rch'ro/acti u ni-1-2-3

pentru mai multe informalii despre l.N.C.D.B.N.A., despre infrastructura de cercetare 9i despre

proiectele realizate de Institut vizitali adresa noastri de web www'ibna'ro'



 
 
Nr. ………………/ ................................. 
 
 
 
Către: (organizația) 
 
În atenția: (D-lui/D-nei) 
 (funcția) 
 
Referitor la proiectul: Dezvoltarea unor soluții de furajare inovative pentru galinacee, în 

vederea obținerii de alimente accesibile, cu calități nutriționale 
imbunătățite 

 

Invitație 
 
Consumatorii zilelor noastre sunt tot mai informati si devin astfel din ce în ce mai interesati de 
alimentele care sunt benefice pentru sanatate și care astfel le pot asigura o calitate mai buna a 
vietii (Kapsak si colab., 2011). Acestea sunt alimentele cu calitati nutritionale imbunatatite 
(alimente functionale), capabile sa imbunatateasca starea generala a organismului uman si sa 
scada riscurile de apariție sau de evolutie al unor boli. Printre aceste boli se numara bolile 
cardiovasculare, obezitatea, diabetul, cancerul, boli care astăzi reprezintă cea mai mare povara 
pentru bugetele de sanatate publica si asistenta sociala, fie în termeni de costuri reale, fie în 
termeni de ani de viaţă ajustati (DALY). Conform datelor OMS, bolile cardiovasculare sunt 
principala cauză de deces şi o cauză majoră de moarte prematură, în Europa reprezentând 49% 
dintre toate decesele şi 30% dintre decesele survenite înainte de 65 de ani. În paralel, s-a 
demonstrat științific ca acizii graşi polinesaturati, in special cei omega 3 pot juca un rol important 
în prevenirea şi tratamentul bolilor cardiovasculare, a hipertensiunii arteriale, a diabetului zaharat, 
a cancerului, artritei, alte tulburări inflamatorii si autoimune (Simopoulos, 1991; Galli et al., 
1994a,b; Salem et al., 1996). Din aceste motive, s-au dezvoltat tehnologii validate din punct de 
vedere stiintific, care prin folosirea, unor surse de furajere bogate in acizi grasi polinesaturati 
omega 3, duc la obtinerea de oua si/sau carne de pui ce au calități nutriționale îmbunătățite. 
 
Institutul National de Cercetare - Dezvoltare pentru Biologia si Nutritia Animalelor (I.N.C.D.B.N.A.) 
desfășoară o activitate susținută în acest domeniu încă din 1927, fapt pentru care, dorește ca în 
următorii 4 ani să cerceteze, să dezvolte și să certifice împreună cu partenerii săi privați noi soluții 
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de furajare inovative pentru galinacee, în vederea obținerii de alimente accesibile, cu calități 
nutriționale imbunătățite. 
 
În acest context vă invităm să participați în calitate de partener la proiectul ”Dezvoltarea unor 
soluții de furajare inovative pentru galinacee, în vederea obținerii de alimente accesibile, cu 
calități nutriționale imbunătățite”. În calitate de parteneri veți beneficia de finanțare pentru a avea 
acces la expertiza extinsă a cercetătorilor noștri, la facilitățile şi la infrastructura de cercetare a 
Institutului în contextul în care aveţi disponibilitatea necesară pentru a contribui la dezvoltarea și 
implementarea tehnologiilor enumerate mai sus. În paralel, echipa care va participa din partea 
societății dumneavoastră în cadrul acestui proiect va obține cunoștințele, abilitățile și 
competențele necesare pentru a răspunde nevoilor tehnico-economice de dezvoltare strategică de 
aveți nevoie în domeniul producției de alimente functionale. 
 
Colaborarea dintre organizațiile noastre va avea la bază un contract de parteneriat pentru inițierea 
căruia vă rugăm să ne remiteți expresia dumneavoastră de interes privind participarea în proiectul 
”Dezvoltarea unor soluții de furajare inovative pentru galinacee, în vederea obținerii de alimente 
accesibile, cu calități nutriționale imbunătățite”, pe modelul Anexei 2.13.2 atașat la prezenta.    
 
Pentru mai multe informaţii despre activitatea și infrastructura de cercetare de care dispune 
I.N.C.D.B.N.A. și despre proiectul ”Dezvoltarea unor soluții de furajare inovative pentru galinacee, 
în vederea obținerii de alimente accesibile, cu calități nutriționale imbunătățite”, accesaţi pagina 
noastră de web la adresa www.ibna.ro.   
 
Cu deosebită stimă, 
 
 
 
Director General, 
Prof. Dr. Ing. Horia GROSU 
 
 
Director Științific, 
Dr. Ing. Cătălin DRAGOMIR 
 
 
Director proiect, 
Margareta OLTEANU 
 

http://www.ibna.ro/


Anexa 2.13.2  
 

Expresie de Interes privind pentru realizarea unui parteneriat de transfer de cunoștințe 

 

Subsemnatul/subsemnata ……………………………………………. (numele şi prenumele 

reprezentantului legal al întreprinderii), în calitate de  ……………………………… (funcţia 

reprezentantului legal al întreprinderii) al ……..…………………………….………… (denumirea 

întreprinderii), organizată ca ……… (forma juridică de organizare a întreprinderii, SA, SRL ...etc),  

 

declar interesul ……..…………………………….………… (denumirea întreprinderii) pentru 

realizarea unui parteneriat de transfer de cunoștințe cu Institutul National de Cercetare - Dezvoltare 

pentru Biologia si Nutritia Animalelor (I.N.C.D.B.N.A.) (denumirea organizației de cercetare 

solicitante) în cadrul proiectului ”Dezvoltarea unor soluții de furajare inovative pentru galinacee, în 

vederea obținerii de alimente accesibile, cu calități nutriționale imbunătățite” (titlul proiectului) 

pentru următoarele activități: 

 

Nr. 

crt. 

Scopul 

parteneriatului 

Cod 

CAEN* 

Forma 

parteneriatu

lui** 

Data 

estimativă a 

începerii 

activităților 

Domeniul/  

sub-domeniul 

contractului*** 

Valoarea 

eligibilă 

estimativă a 

contractului 

(lei) 

1. Vezi Scopul 

parteneriatului 

detaliat mai jos 

 contract 

direct pentru 

activități tip 

B și/sau C 

 1.1.1. Produse 

alimentare sigure, 

accesibile şi 

optimizate nutrițional 

Maxim 

800.000,00 

lei 

*) codul CAEN al întreprinderii relevant pentru domeniul/sub-domeniul contractului. 

**) contract direct pentru activități tip B și/sau C, respectiv contract de colaborare pentru activități tip D. 

***) conform domeniului/domeniilor propunerii de proiect așa cum este specificat în cererea de finanțare. 

 

Scopul parteneriatului este de a cerceta, dezvolta și certifica împreună cu parteneri privați noi soluții 

de furajare inovative pentru galinacee, în vederea obținerii de alimente accesibile, cu calități 

nutriționale imbunătățite.. 

 

Data         (Reprezentant Legal) 

         Funcţia ocupată în întreprindere  

zi...../lună......./an................    

    Nume și prenume 

    (Se va completa cu majuscule şi fără abrevieri) 

      

    Semnătură şi ştampilă  


