
  
 

 

 

RAPORT PRIVIND  

PARTCIPAREA ECHIPEI GALIMPLUS LA INDAGRA   

(31 octombrie-4 noiembrie 2018) 

Cea de-a XXIII-a ediție a Târgul international INDAGRA de produse și echipamente în 

domeniul agriculturii, horticulturii, viticulturii și zootehniei s-a desfasurat în perioada 31 

octombrie – 4 noiembrie 2018 în cadrul Centrului Expozitional Romexpo, în parteneriat cu 

Camerele de Comerț și Industrie din România. Acest eveniment a fost mediatizat pe site-ul oficial 

al târgului INDAGRA, https://www.indagra.ro, prin intermediul mass-mediei şi prin materialele 

promoţionale distribuite.  

Participarea Institutului National de Cercetare - Dezvoltare pentru Biologie și Nutriţie 

Animală (IBNA Balotesti) in cadrul târgului INDAGRA a avut ca scop promovarea  Ofertei de 

expertiza a IBNA Balotesti, respectiv a serviciilor pe care le poate oferi Laboratorul de Chimie si 

Fiziologia Nutriției (LCFN) din IBNA si a facilitării transferului de cunoștințe către grupul țintă 

al proiectului   GalimPlus din cadrul Programului Operațional de Competitivitate, Axa prioritară 

1, Acţiunea: 1.2.3. Proiectul intitulat “Dezvoltarea unor soluții de furajare inovative pentru 

galinacee, în vederea obținerii de alimente accesibile, cu calități nutriționale îmbunătățite”, se 

desfasoara pe durata anilor 2016-2019 si este condus de dna. dr. ing. Margareta Olteanu.  

Principalul obiectiv al Proiectului GalimPlus si cel al participarii echipei de implementare 

si management in cadrul târgului INDAGRA a fost acela de a dezvolta parteneriate cu firmele 

private din domeniul avicol pentru a promova soluții inovative de furajare pentru galinacee, testate 

si validate prin modele experimentale si functionale, în vederea obținerii de alimente accesibile, 

cu calități nutriționale imbunătățite. Datorita tematicii variate a târgului, prezentarea proiectului in 
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cadrul acestuia a fost una de bun augur, standul proiectului fiind vizitat de numerosi specialisti din 

domeniul avicol, al industriei alimentare, dar nu in ultimul rand de fermieri sau manageri ai unor 

IMM-uri cu renume in domeniile in care activeaza.  

În scopul atingerii obiectivelor propuse pentru participarea la INDAGRA a fost gândită și 

realizată amenajarea standului închiriat în complexul expozițional în așa fel încât să fie evidențiată 

oferta de expertiză, să fie realizată diseminarea de informații cheie privind alimentele funcționale 

și rolul lor în diminuarea efectelor negative ale diverselor maladii specifice secolului. Astfel, au 

fost executate și expuse postere, bannere, flyere, broșuri etc., ca materiale de promovare și 

informare, aranjate într-un mod care să atragă potențialii vizitatori și cu informații cât mai clare și 

detaliate într-o formă grafică fără reproș. Pentru a realiza standul s-au facut o serie de achizitii: 

 -inchiriere spatiului pentru amenajare stand IBNA-Balotesti la INDAGRA 2018 s-a 

efectuat in baza Referatului  nr. 190/18.04.2018, Nota justificativa 2415/19.04.2018 privind 

achizitia directa si a Contractului nr 2537/26.04.2018. 

 -achizitia bannerelor pentru promovare rezultate obtinute in cadrul proiectului s-a realizat 

in baza Referatului nr. 719/28.09.2018, a Notei privind anuntul publicitar SEAP nr. 

6250/04.10.2018 si a Notei justificative nr. 6475/12.10.2018, achizitia facandu-se de la firma 

LEMINGS SRL. 

S-a realizat un banner intitulat Solutii nutritionale pentru obtinerea de oua imbogatite in 

acizi grasi polinesaturati, cu prezentarea obiectivelor Contractului subsidiar de tip C: Parteneriat 

pentru transfer de cunostinte, incheiat cu SC AVITOR SRL. 

Au mai fost oferite vizitatorilor urmatoarele materiale: 

 Oferta de expertiza - CATALOG AL SERVICIILOR DE ANALIZE CHIMICE pe care le 

poate oferi Laboratorul de Chimie si Fiziologia Nutriției (LCFN) din I.B.N.A. –Balotesti 

 Brosura Soluţii nutriţionale de îmbogăţire a cărnii de pui în acizi graşi omega 3, Autori: 

GHEORGHE Anca, HĂBEANU Mihaela, CRISTE Rodica, DRAGOMIR Cătălin 

 Brosura Rolul alimentelor functionale in prevenirea aparitiei bolilor cronice, Autori: 

CRISTE Rodica Diana, OLTEANU Margareta, TURCU Raluca Paula, PANAITE  Tatiana 

Dumitra 

 Flyere, bannere 

Pe parcursul celor 5 zile s-a prezentat proiectul GALIM PLUS, obiectivele, 
activitatile si realizarile obtinute pana in prezent. Echipa proiectului GALIM PLUS a fost 



asistata, in cele 5 zile, de tineri cercetatori si asistenti de cercetare, ca voluntari  care vor sa 
castige experinta intr-o astfel de activitate. 

In ziua de deschidere a targului (31 octombrie 2018) a trebuit asigurata concomitent 

prezenta echipei GALIM PLUS la standul din pavilionul C si  la Masa rotunda organizata in sala 

Centrul de presa din Romexpo. Drept urmare, reprezenanții la stand au fost: cercetator, doctorand 

Saracila Mihaela si asistentii de cercetare Lupu Alexandra respectiv Gavris Teodor.  Ei au fost 

ajutati de prezenta periodica a directorului de proiect dr. Margareta Olteanu si de dr. Criste Rodica. 

La stand au venit o serie de persoane fizice autorizate, dar si o grupa de studenti de la USMV Buc. 

 

 

A treia zi (2 noiembrie 2018) au fost prezenti la stand 2 membrii ai echipei de 

implementare ai proiectului, dr. Tatiana Panaite si dr. Habeanu Mihaela.  In aceasta zi standul 

IBNA-GALIM PLUS a fost vizitat, printre altii, de specialisti din industria avicola precum si de o 

grupa de studenti de la Facultatea de Medicina Veterinara din Universitatea Spiru Haret. 

Echipa de la stand pentru a 4-a zi (3 noiembrie 2018) a fost formata din dr. Tatiana Panaite 

sprijinita de 2 tinere cercetatoare, drd. Raluca Turcu, respectiv drd. Mihaela Saracila. Cele doua 

tinere cercetatoare sunt doctorande la USAMV Bucuresti.  Multi dintre vizitatori au fost de la firme 

de nutritie sau producatoare de produse de uz furajer  

In ziua de inchiere a expozitiei, 4 noiembrie 2018, la stand au fost prezenti dr. Margareta 

Olteanu, dr. Alexandu Vlaicu si Teodor Gavris masternad (USAMV Buc.). In aceasta ultima zi 

standul GalimPlus a atras chiar si atentia MassMedia. Unui jurnalist al revistei "Ghidul fermierilor" 

ideea de promovare a alimentelor cu caracter functional si colaborarea institutelor de cercetare cu 

fermele avicole, i s-a parut interesanta. 

Pe parcursul zilei a doua (1 noiembrie 2018), managerul 

de proiect dr. Margareta Olteanu, dr. Criste Rodica și as. 

cercetare Alexandra Lupu au realizat promovarea 

proiectului GALIMPLUS, prin discuții cu vizitatori din 

grupul țintă al proiectului și schimb de informații privind 

necesitatea unui asemenea tip de proiect, importanța 

acestuia, posibilitățile de cooperare viitoare. In aceasta zi, 

afluxul de vizitatori putem afirma ca a fost ridicat si 

constant toata ziua.  

 



Printre specialistii din domeniu care au vizitat standul 

proiectului s-au numarat: ing. Terez Zarug, directorul general 

al Avicolei Bucuresti S.A.; Vili Velescu, monitor in cadrul 

MADR; Stefan Bogos, manager S.C. Vanbet S.R.L.  Barlad - 

fermă de găini ouatoare; Gavril Pop, S.C. Tapova S.R.L Cluj, 

fermă de găini ouatoare; Dan Nica, S.C. Avicoc Prod Consult, 

com. Bolovanim jud. Dambovita; Ionel Anghel, Combavipor 

S.A., fabrica de nutreturi combinate si produse de morarit. 

 

Fiecare participant a primit pliante sau broşuri informative despre oferta de expertiza a 

Programului POC, respectiv activitatea de cercetare realizata de Laboratorul de Chimie si 

Fiziologia Nutritiei din cadrul IBNA-Balotesti. Pentru cei care s-au aratat interesati in mod 

deosebit in proiect s-au distribuit si USB-uri. Prezenta persoanelor fizice nu a fost trecuta cu 

vederea. Micii fermieri fiind interesati atat de furajele deja disponibile cat si de noi tipuri de furaje 

pentru hrana animalelor. Nu doar furajele au fost de interes pentru vizitatorii de la stand, Oferta de 

Expertiza LCFN, a fost de asemenea discutata cu acestia, multi dintre ei fiind potentiali doritori ai 

unor colaborari cu institutul. Reprezentati ai firmelor din domeniul (Topova, Sano, Avicola, 

Synevo, USAMV), au vizitat standul aproape zilnic, dar si persoane din cadrul unor organisme 

precum Ministerul Agriculturii si Dezvoltarii Rurale (MADR), APIA  

In cele cinci zile expozitionale, specialistii din domeniu au fost invitati sa viziteze standul 

pentru a se informa si eventual pentru a incheia contracte de colaborare cu producatori, importatori 

si/sau distribuitori din domeniu, reprezintand platforma ideală pentru a încheia noi contracte și 

parteneriate. 



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. Un numar de 127 
participanti au acceptat sa se inscrie pe listele cu cei interesati de proiect. Dupa cum aminteam si 
mai sus, standul a fost vizitat de fermieri, specialist din: 

- unitati avicole:  Avicola Bucuresti, SC Avicol Prod-Consult, Combavipor, Bentley Farm, 

SC AGROSOL, SC Avicola Negresti, AVIHENS, Ferma Evei din natura; 

-specialisti din mediul privat (IMM si PFA): NOR-FEED-Franta, firma producatoare de 

extracte naturale din plante pentru animals, ADM Bulgaria,  BIOGROWING, NG Biotech Turcia, 

NutreFeed, PRIPPRI Germania, ANFC Romania, DSM Romania, NOACK Romania, DEVCO, 

ROMVAC Romania, E-ZOOTECH, OMNIA MED Romania, VILOMIX; 

-cadre didactice din mediul universitar: UMF CAROL DAVILA, Facultatea de Medicina 

Veterinara din Timisoara, Facultatea de Medicina Veterinara 

din Bucuresti, FMV Spiru Haret si reprezentanti ai MADR, 

AVPS, APIA; 

 -studenti de la USAMV Bucuresti si FMV Spiru Haret; 

-jurnalisti pe domeniul agrozootehnic: AGERPRES si 

Ghidul Fermierilor.  

Targul expozitional Indagra reprezinta cel mai 

important eveniment romanesc cu caracter agricol. Numarul 

mare de expozanti, ofertele acestora si activitatile conexe din 

cadrul lui demonstrand potentialul si capacitatea producatorilor 

si distribuitorilor din domeniu, romani si straini, de a aduce pe 

piata produse si echipamente moderne, in scopul de a creste performantele si profitul in: cultura 

legumelor, fructelor si semintelor, cresterea animalelor, viticultura si vinificatie. 
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