Info-Day
530 / 6.03.2014
Stimate Domnule Director,
CCINA Constanţa implementeaza proiectul “Stabilirea unor mecanisme inovative de
suport şi creşterea conştientizării potenţialului inovării alimentare şi al cercetării şi
dezvoltării tehnolgice în zona de Sud Est a Europei” – INNO FOOD SEE, finanţat prin
programul South East Europe SEE, cod proiect SEE/B/0028/1.3/X.
Proiectul a fost iniţiat de Centrul pentru cercetare şi tehnologie Hellas – Institutul de
agrobiotehnologie din Salonic, în parteneriat cu alţi 10 parteneri din 9 ţări (Grecia,
Italia, Bulgaria, Romania, Serbia, Slovenia, Ungaria, Ucraina şi Moldova), cuprinzând
actori cheie din domeniul cercetării şi dezvoltării tehnologice, autorităţi locale şi
organizaţii de afaceri, care au capacitatea de a influenţa dezvoltarea unui mecanism de
suport şi creşterea conştientizării în domeniul inovării alimentelor.
Partenerii romani in cadrul proiectului sunt Institutul Naţional de Cercetare-Dezvoltare
pentru Bioresurse Alimentare – IBA Bucureşti şi CCINA Constanţa.
Avem deosebita plăcere de a vă invita să participaţi, în ziua de vineri 21 martie, ora
10.00, la sala de conferinţe a hotelului CAPRI (Str. Mircea cel Batran nr.109, etaj 5)
la un eveniment “INFO-DAY”, în cadrul căruia se vor prezenta teme de interes pentru
industria alimentară şi inovare în industria alimentară, activitate organizată în cadrul
Proiectului INNOFood SEE.
Agenda evenimentului este anexată. Sunt invitate să participe firme din domeniul agroalimentar şi domenii conexe, reprezentanţi din cadrul universităţilor şi institutelor de
cercetare-dezvoltare, asociaţii ale consumatorilor, publicul interesat de aceasta temă.
Lectorii sunt personalităţi de marcă din domeniul industriei alimentare şi al cercetării
alimentare, specialişti de renume naţional şi internaţional.
Participarea este gratuită prin transmiterea confirmării ataşate la fax: 0241-619654
sau e-mail: adriana.barothi@ccina.ro până la data de 19 martie a.c.
Pentru detalii suplimentare ne puteţi contacta la tel: 0241-618475, persoană de contact:
D-na Adriana Barothi.
In asteptarea confirmării Dvs, vă asigurăm de întreaga noastră disponibilitate pentru
cooperare.
Cu stimă
Director General
Dr.ec.Ion Dănut Jugănaru – manager proiect
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AGENDĂ
09.30 - 10:00

Înscrierea participanț ilor
Pauză de cafea de întâmpinare

10:00 - 10:20

Cuvânt de deschidere
Prezentare Proiect Inno-Food SEE – Principalele rezultate ale
proiectului
Dr. ec. Ion Danuț Jugănaru – Director General CCINA Constanț a
Manager proiect Inno-Food SEE CCINA

10:20 - 10:40

Prezentare Proiect Inno-Food SEE. Procesul de inovare în industria
alimentară în regiunea de Sud-Est a Europei
Dr. ing. Denisa Duț ă, IBA Bucureș ti
Manager de proiect INNOFood SEE, IBA Bucuresti

10.40 – 11.10

Reformularea alimentelor. Analiza contextului actual în ț ări europene

11.10 - 11.30

ing. Adriana Macri, IBA Bucureș ti
Căi de inovare pentru alimente cu conț inut scăzut de aditivi
Dr. ing. Gabriela Mohan, IBA Bucureș ti

11.30 – 11.50

Strategia Naț ională de Cercetare-Inovare în domeniul alimentar
ing. Adriana Macri, IBA Bucureș ti

11.50 – 12.20

Iniț iativa CEFF în România
Daniela Niculescu, Director CEFF România

12:20 - 13:00

Concluzii ș i discuț ii cu participanț ii.
Pranz si networking
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Firma / Organizatie / Institutie :

Numele si prenumele participantilor:

Telefon / mobil:

Fax:

E-mail:

Semnătura / stampila

Va adresam rugamintea de a transmiterea confirmarea la fax 0241-619654 sau email:
adriana.barothi@ccina.ro pana la data de 19 martie a.c.

