UNITATI PARTICIPANTE LA DISEMINARE
-

Asociatia “Societatea Romana de
Etnofarmacologie”- realizator proiect
- Universitatea Transilvania Brasov Facultatea de
AlimentaŃie şi Turism şi Facultatea de Medicină
- Universitatea de Medicina si Farmacie Cluj
- DirecŃia Sanitar-Veterinară şi pentru SiguranŃa
Alimentelor Braşov
SC HOFIGAL SA Bucureşti
- SC PLANTEXTRACT Cluj Napoca
- SC EMILIANA SRL Lab acreditat Sibiu
- Laborator LAREX Sibiu
- OPC Brasov
- SC Le Frue Marin SRL Brsov
- SC Delaco SRL Brasov
- SC Reinert SRL Brasov
- SC Luca SRL Brasov
- SC Sergiana SRL Brasov
- SC Kraft SRL Brasov
- SC Transavia SRL– filiala Brasov
- SC Nutraceutical SRL Brasov
- SC ARO Brasov
- Institutul de Cercetare Dezvoltare pentru Cartof
si Sfecla de Zahar Brasov
- SC Real Brasov
- AS Carrefour Brasov
şi alte unităŃi colaboratoare interesate

NOTA:
Vă rugăm să confirmaŃi numărul participantilor
pina la data de 09.12.2009 la una din adresele:
romanmona60@yahoo.com,
marculescu_angela@yahoo.com
gaceul@unitbv.ro

Va asteptam cu drag!

Scopul mesei rotunde

Lucrări ce vor fi prezentate:
1. Aspecte generale referitoare la proiectul: Formare
formatori în domeniul alergenilor alimentari –
Mărculescu Angela, Badea Mihaela
2. NoŃiuni generale privind alergenii alimentari.
Aspecte chimice, biochimice, fiziologice privind
alergiile alimentare – Badea Mihaela, Mărculescu
Angela
3. Categorii de produse alimentare cu risc alergic –
Mărculescu Angela, Badea Mihaela, Roman Monica,
PotroviŃă Monica, Crăciun Isabela, Ignat Emil,
Ivopol Gabriel, Ivopol Maria, Cozma Anamaria,
Kiss Ildiko

este ca cercetătorii formatori care au dobândit noi
competenŃe şi abilităŃi în stagiul de formare în domeniul
proiectului să transfere cunoştinŃele dobândite celor
interesaŃi şi să promoveze colaborări între unităŃi de
cercetare, unităŃi de, producŃie şi procesare, unităŃi de
analiză, control şi expertizare, unităŃi de
comercializare, unităŃi de alimentaŃie publică şi unităŃi
de formare a tinerilor în domeniul ingineriei şi
controlului produselor alimentare, dar şi în domeniul
medicinei trăgând un important semnal de alarmă în
legătură cu alimentele cu risc alergenic şi cu legislaŃia
europeană în acest domeniu

Comitetul de organizare,
Echipa de gestiune a proiectului

4. Metode de depistare a substanŃelor alergene din
alimente şi a persoanelor alergice la anumite produse
– Roman Monica, PotroviŃă Monica

Societatea Română de
Etnofarmacologie

5. LegislaŃii europene şi româneşti în domeniul
alergenilor alimentari – aplicarea lor in România –
Ivopol Gabriel, Ignat Emil, Ivopol Maria,
6. Etichetarea produselor alimentare - o problemă de
etică şi responsabilitate profesională – Cozma
Anamaria, Kiss Ildiko
Dezbateri ale participanŃilor
privind aspectele
concrete din unităŃile pe care le reprezintă, in
contextul celor prezentate de cercetatorii formatori
Propuneri de dezvoltare a unor cercetări cu
finanŃare europeană în domeniul alergenilor
alimentari şi a realizării unor inhibitori enzimatici
naturali cu rol de prevenire a riscului alergic

înfiinŃată în anul 2001, este afiliată la Societatea
Europeană de Etnofarmacologie cu sediul la Strasbourg

are ca obiectivev şi următoarele:
-

-

-

militarea pentru o alimentaŃie sănătoasă
promovarea plantelor medicinale, aromatice şi
tinctoriale în produse alimentare şi suplimente
nutritive sanogene
stabilirea de parteneriate de cercetare şi
formare în domenii ce Ńin de principiile unei
alimentaŃii sănătoase
promovarea resurselor naturale tradiŃionale pe
baze ştiinŃifice
www.etnofarmacologia.ro

Cina cea de taina-Leonardo da Vinci-Santa Maria Grazia

INVITAłIE
Societatea Română de Etnofarmacologie
vă invită la masă rotundă cu tema:

Alergenii alimentari de la
ignoranŃă la cunoaştere

SOCIETATEA ROMÂNĂ
DE ETNOFARMACOLOGIE SRE
Braşov - România
în colaborare cu

Universitatea “Transilvania” Braşov
Universitatea de Medicină şi Farmacie Cluj-Napoca
DirecŃia Sanitar-Veterinară şi pentru SiguranŃa
Alimentelor Braşov
SC HOFIGAL SA Bucureşti

pentru diseminarea rezultatelor
proiectului de formare
formatori - Leonardo da Vinci LLP/LdV/VETPRO/2009/124

Formare formatori în domeniul alergenilor
alimentari

Programul manifestarii
Ora 11 Primire participanti
Ora 1120 – 13 Prezentare lucrari
Ora 13 – 1330 Pauza de cafea
Ora 1330 – 15 Dezbateri pe marginea celor
prezentate, propuneri de colaborare
Materialele ce se vor prezenta sunt parŃial publicate
sau în curs de publicare în Reviste de specialitate
Comitetul de organizare pune la dispoziŃie o broşură
informativă asupra temei

organizează

Masa rotundă cu tema:
Stagiul de formare a fost desfăşurat la Universitatea
Milano în perioada 4 – 17 oct. 2009. ParticipanŃii la
proiect au fost 10 cercetători - membrii ai AsociaŃiei
Societatea Română de Etnofarmacologie cu preocupări
în acest domeniu,

Alergenii alimentari de la
ignoranŃă la cunoaştere

Partenerul extern al proiectului este:
SC Hylobates SRL ROMA - ITALIA şi
Universitatea MILANO – ITALIA

InformaŃii suplimentare puteti obtine la următoarele
adrese:
Mărculescu Angela – director proiect
Presedinte SRE
Tel.0733922344; marculescu_angela@yahoo.com
Badea Mihaela – echipa de gestiune proiect
Tel. 0724103073; badeamihaela@yahoo.com,
Roman Monica - echipa de gestiune proiect
Tel. 0741119756 romanmona60@yahoo.com
Hanganu Daniela – echipa diseminare proiect
vicepresedinte SRE
Tel. 0742009682; handa64@yahoo.com
Gaceu Liviu – echipa diseminare proiect
Tel. 0722325253 ; gaceul@unitbv.ro

în data de
11 dec. 2009 ora 11
Sediul de desfăşurare
Universitatea „Transilvania” Braşov
Facultatea de AlimentaŃie şi Turism
Str. Castelului nr. 138 BRAŞOV
Sala RP6

