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Raport stiintific - tehnic  

 (2018 - 2021) 

Competitia: Proiecte Complexe realizate în consortii CDI - PCCDI 

Nr. contract: 8PCCDI 

Domeniul de cercetare: bioeconomie 

Titlul : De la nutritia clasica la nutritia de precizie in domeniul cresterii animalelor, 
baza stiintifica pentru asigurarea securitatii nutritionale a populatiei 

Acronim: IBNA-PLUS 

Durata  (luni): 38 luni 

Buget total: 5.287.500,00 RON 

- Proiecte 
componente: 

Proiectul 1: Valorificarea reziduurilor agroalimentare prin soluții nutriționale de 
contracarare a contaminanților prezenți in furaje  
Proiectul 2: Obținerea de produse de uz furajer pe baza de resurse 
neconvenționale generate de tehnologiile moderne din industria alimentara si 
biotehnologii 
Proiectul 3: Nutriția pasărilor- o cale naturala de menținere a sănătății 
tractusului digestiv, performantelor si calității alimentelor in condițiile interzicerii 
antibioticelor  
Proiectul 4: Dezvoltarea de produse furajere pe bază de extrase din plante, 
pentru îmbunătățirea performantelor productive prin manipularea mediului 
ruminal  

- Cheltuieli cu 
managementul: 

59700,00 RON 

- Cecuri: 49100,00 RON 

 Pagina Web proiect: http://ibna.ro/proiecte-de-cercetare/item/110-pn-iii-p1-1-2-pccdi-2017-0473 

Institutia 
coordonatoare: 

Institutul National de Cercetare Dezvoltare pentru Biologie si Nutritie Animala 
(INCDBNA-IBNA Balotesti) 

Director de proiect: Dr. biol. Ionelia Taranu 

Partener 1 proiect 
complex (P1):  

Universitatea BUcuresti (UB-DMMB) 

Partener 2 proiect 
complex (P2) 

Universitatea Babes-Bolyai Cluj Napoca (UBB) 

Partener 3 proiect 
complex (P3):  

Institutul de Biochimie, Academia Romana (IBAR) 
 

Partener 4 proiect 
complex (P4):  

Universitatea Stefan cel Mare Suceava (US) 

Partener 5 proiect 
complex (P5): 

Universitatea de Agronomie si Medicina Veterinara Cluj-Napoca (USAMV Cluj) 

 Nr. proiecte 
componente: 

4 

Proiecte componente Titlul proiect component Institutia 
coordonatoa
re proiect 
component 

Institutii 
implicate 
(CO,P1..Pn) 

Buget proiect 
component 

Proiect component 1 Valorificarea reziduurilor 
agroalimentare prin 
soluții nutriționale de 
contracarare a 
contaminanților prezenți 
in furaje 

INCDBNA-
IBNA 
Balotesti 

IC –  INCDBNA-

IBNA 

P1-UB-DMMB 
P2-UBB 
P3-Partener 3: 
IBAR 

1.690.200 
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Proiect component 2 Obținerea de produse de 
uz furajer pe baza de 
resurse neconvenționale 
generate de tehnologiile 
moderne din industria 
alimentara si 
biotehnologii 

INCDBNA-
IBNA 
Balotesti 

IC –  INCDBNA-
IBNA 
P1- UB-DMMB  
P4 –USV  
P5 –USAMV Cluj 

1.429.500 

Proiect component 3 Nutriția pasărilor- o cale 
naturala de menținere a 
sănătății tractusului 
digestiv, performantelor 
si calității alimentelor  in 
condițiile interzicerii 
antibioticelor 

INCDBNA-
IBNA 
Balotesti 

P1 – UB-DMMB 

P4 – USV 
 

997.000 

Proiect component 4 Dezvoltarea de produse 
furajere pe bază de 
extrase din plante, pentru 
îmbunătățirea 
performantelor 
productive prin 
manipularea mediului 
ruminal 

Universitatea 
Babes-Bolyai 
Cluj Napoca 

IC –  UBB  
P1 –  
UB-DMMB 

P2 – INCDBNA-
IBNA 
 P3-Partener 3: 
IBAR 
 

1.062.000 
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1. Prezentare generala a realizarii obiectivelor proiectului, cu punerea in evidenta a rezultatelor si gradul 

de realizare a obiectivelor. Prezentarea trebuie sa includa explicatii care sa justifice diferentele (daca 

exista) dintre activitatile preconizate si cele realizate. (max. 5 pag.) 

 

Proiectul a avut ca obiectiv general intarirea capacitatii institutionale a INCDBNA-IBNA in special a 

sectorului de cercetare prin: 1) dezvoltarea de directii noi de cercetare-dezvoltare si 

relansarea/consolidarea unora deja existente, 2) atragerea de personal de cercetare (tineri asistenti de 

cercetare si cercetători), precum si 3) colaborarea cu instituții de prestigiu, care au adus plus-valoare 

științifică pe direcțiile respective.  

Cele trei elemente ale obiectivului general au  fost realizat in totalitate.  

IBNA  impreuna cu partenerii la proiectul component nr. 1 si 4 a realizat studii aprofundate de nutriție 

bazate pe noile tehnologii –„omics” (nutrigenomică, proteomică, etc) sau LC-MS/MS, HPLC care au permis:  

# caracterizarea proteomului din lapte (ex. proiect component nr. 4), identificarea unor biomarkeri sau 

caracterizarea mai completă a unor noi resurse furajere cum sunt srotul de catina, srotul de samburi de 

struguri (proiect component nr. 1 si 4),  

# estimarea in vitro si in vivo a efectului unor noi compusi bioactivi sau contaminanti (micotoxine) 

(proiect component nr. 1 si 3) putandu-se confirma astfel eficienta unor noi resurse alternative furajere (ex. 

subproduse agro-industriale: srot de in, srot samburi de struguri, srot catina), fitoaditivi (coji de portocala si 

grapefrut, scoarta de salcie, etc) sau noi strategii furajere investigate in cadrul proiectelor componente.  

# de asemenea IBNA a relansat o directie de cercetare pe care institutul a dezvoltat-o intre anii 1980-

2015 : producerea si conservarea unor aditivi probiotici. Colaborarea cu partenerul 1 (UB-DMMB) si 

partenerul 5 la proiect (USAMV Cluj Napoca) a permis caracterizarea moleculara bazata pe identificări 16S 

RNA a unor specii de lactobacili si Bacillus subtilis izolate si caracterizate fenotipic in IBNA (Lactobacillus 

acidophilus IBNA 64, Lactobacillus salivarius IBNA 33, Lactobacillus salivarius IBNA 41) folosite pentru 

prepararea aditivilor probiotici, precum si conservarea acestora printr-o noua metoda de conservare uscata 

prin atomizare si microincapsulare care in trecut nu se realizau (proiect component nr. 2) in IBNA. 

Caracterizarea moleculara bazata pe identificări 16S RNA a fost utilizata si in cadrul proiectului 4 pentru 

caracterizarea microbiomului ruminal in diferite conditii de hranire. 

Aspectele inovative ale proiectului care decurg din proiectele componente au fost: 

✓ strategii alternative privind reducerea riscului contaminării furajelor cu micotoxine prin utilizarea 

reziduurilor agroalimentare ca agenți de adsorbție si detoxifiere a contaminanților furajeri; 

✓ Testarea ca înlocuitori de antibiotice a unor fitoaditivi incluzând plante sau extracte de plante 

neutilizate pana in prezent (ex. extracte de scoarță de salcie); 
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✓ Investigații unice asupra efectului unor noi fitoaditivi (plante sau extracte de plante puțin cunoscute) 

asupra interacției dintre fiziologia tractusului intestinal si microflora intestinala (comensală sau 

patogena);  

✓ Dezvoltarea de modele experimentale in vitro pentru evaluarea potențialului decontaminant al 

reziduurilor agroalimentare in condiții de co-contaminare simultană fungică (micotoxine), virala si 

microbiana; 

✓ Investigarea unor surse proteico-oleaginoase mai puțin caracterizate și utilizate (ex. fasolita, 

topinambur); 

✓ dezvoltarea de noi produse furajere care asigură o mai eficientă utilizare a proteinei la rumegătoare. 

Colaborarea intre cei 5 parteneri pe aceste noi tematici a generat 132 indicatori de rezultat, ceea ce 

dovedește eficienta parteneriatului. Rezultatele obținute s-au materializat in# Articole ISI: 27 (16 publicate 

in zona rosie Q1); # Articole BDI: 30 (22 publicate, 5 accepate si 3 in evaualre); # cereri brevete: 7; # 

Conferinte: 42; # produse: 9 (produse de uz furajer cu aplicabilitate rapida în domeniul cresterii animalelor 

de ferma); # tehnologii: 9 și # alte rezultate: 5.  

In acest sens in proiectul component nr. 1 rezultatele obținute in proiect au fost materializate in 8 articole 

publicate in reviste de specialitate clasificate conform UEFISCDI dupa Thomson Reuters in zona rosie (Q1), 4 

articole BDI, 8 comunicari, 1 cerere brevet, 1 produs si 1 transferuri tehnologice. Aceste rezultate au fost 

practic concretizate intr-un produs furajer: ”Nutret combinat cu amestec de subproduse agro-industriale (srot 

de samburi de struguri si srot de catina) pentru diminuarea contaminarii cu micotxine la purcei dupa 

intarcare” pentru care este depusa 1 cerere de brevetare. Sunt in curs realizarea de contracte de transfer 

tehnologic. 

 In proiectul component nr. 2 au rezultat 6 articole ISI (2 zona roșie), 11 articole BDI, 14 comunicari si 2,  

lucrari de popularizare. Din proiect au rezultat de asemenea 3 produse furajere conținând probiotice, 4 

tehnologie nutritionala si 1 procedura pentru izolarea si caracterizarea unor probiotice pentru care s-au 

depus 4 cereri de brevetare.  

Proiectul component nr. 3 a obținut rezultate care au fost publicate in 10 articole ISI (6 in zona rosie), 15 

articole BDI, 16 comunicări, 1 cerere de brevet, 3 contracte de transfer tehnologic, 3 brosuri/ghid de 

popularizare. 

In proiectul component nr. 4 au rezultat 3 articole ISI, 2 articole de popularizare, 4 comunicări științifice, 

3 produse furajere (pe bază de rapiță / drojdie de bere: Nutreț combinat pe bază de rapiță, destinat vacilor 

de lapte; Nutreț combinat pe bază de rapiță, destinat ovinelor; Nutreț combinat pe bază de drojdie de bere, 

destinat ovinelor), 1 acord de transfer tehnologic (Acord nr. 5899 / 14.09.2020, încheiat între INCDBNA și 

P.F.A .Cojocaru Ovidiu Gabriel). 

#  Dezvoltarea resursei umane a fost asigurata prin angajări de noi asistenți de cercetare/cercetători si 

realizarea cecurilor pentru îmbunătățirea competențelor si valorificarea resurselor existente la nivelul 
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consorțiului. Astfel, derularea proiectului a permis angajarea a 14 tineri cercetători, 11 de către 

coordonatorul consorțiului (INCDBNA – IBNA Balotești) și 3 de către UB-DMMB, bugetul necesar angajării 

acestora fiind asigurat pentru întreaga perioadă de derulare a proiectului. Peste jumătate dintre aceștia (8 

din 14) sunt în continuare angajați în cadrul INCDBNA si UB-DMMB (o parte dintre ei avansând deja în carieră, 

prin promovare la gradul de cercetător științific), integrându-se pe deplin în colectivele de lucru pentru care 

au optat la angajare.  

Pentru celelalte 6 posturi (vacante la finalul proiectului) au fost asigurate sursele de finanțare pe următorii 

doi ani și sunt / vor fi scoase la concurs până la ocuparea lor, atât în vederea respectării clauzei specifice din 

contractul de finanțare. dar mai ales pentru consolidarea direcțiilor de cercetare / echipelor de cercetare 

inițiate / dezvoltate cu ocazia derulării proiectului.  

Instruirile prin utilizarea de cecuri s-au realizat in corelație cu infrastructura, metodologiile și direcțiile de 

cercetare ale proiectelor componente astfel :  

Pe parcursul primei etape (2018) au fost utilizate 5 cecuri de tip B (28 zile in total), care au permis 

realizarea unor vizite de lucru necesare pentru armonizarea metodologiilor de lucru, analiza unor rezultate 

preliminare, estimarea posibilităților de valorificare a complementarității infrastructurii / echipamentelor de 

cercetare si 6 cecuri de tip C (37 zile in total), care au permis resursei umane nou angajate să se familiarizeze 

cu metodologiile si infrastructura de cercetare ale partenerilor, sa își însușească tehnici de lucru noi 

complementare, pe domeniile de confluență ale partenerilor, specifice tematicii fiecărui proiect component, 

ca de exemplu: stagii al P4-USV pentru analiza senzorială a cărnii de porc și a cărnii de pasăre prin metoda 

punctajului; analiza texturii cărnii de porc și pasăre; metode de apreciere a stadiului de oxidare a grăsimii 

(Reacția Kreiss); identificarea hidrogenului sulfurat; determinarea pH-ului probelor de carne; determinarea 

luminozității probelor de carne, etc. 

In  etapa 2 (2019) au fost utilizate 5 cecuri de tip B (30 zile in total), care au permis realizarea unor vizite 

de lucru necesare pentru analiza rezultatelor obtinute in etapa 1 a proiectului si 5 cecuri de tip C (30 zile in 

total), care au permis in continuare ca noii cercetători să cunoască infrastructura de cercetare a partenerilor 

la proiect, sa isi însușească tehnici de lucru specifice tematicii fiecărui proiect component sau tehnici 

complementare, ex. învățarea unor tehnici microbiologice de testare a capacitații compușilor activi din 

reziduuri/subproduse de a inhiba dezvoltarea unor bacterii patogene, ex. E. coli, Salmonella, Candida 

albicans. 

In etapa 3 (2020) au fost utilizate 2 cecuri de tip B (6 zile in total) care au permis un schimb de vizite de 

lucru intre partenerii la proiectul nr. 1 si 4 in care s-au discutat rezultatele obținute in etapa 2 si 1 cec de tip 

C (6 zile) prin care unul dintre noi angajati a realizat un stagiu in laboratorul partenerului 5 (USAMV-Cluj) 

pentru învățarea unor tehnici de micro-încapsulare a unor probiotice si de testare a capacitații compușilor 

activi din reziduuri/subproduse de a inhiba dezvoltarea unor bacterii patogene, ex. E. coli, Salmonella, 

Candida albicans. 
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Instruiri in proteomică s-au realizat la partenerul 3 (IBAR), partenerul 2 (UBB); instruiri in biotehnologie si 

microbiologie s-au realizat la partenerul 5 (USAMV Cluj) si partenerul 1 (UB-DMMB). Stagiile efectuate au 

îmbogățit portofoliul de metode și tehnici cu aplicație în direcțiile pe care IBNA dorește să le 

dezvolte/aprofundeze. 

In etapa a 4 a  care a fost gândită ca o etapa de diseminare a rezultatelor nu au mai fost efectuate cecuri. 

# Partenerii proiectului IBNA-PLUS sunt instituții de prestigiu Universitatea Bucuresti (UB-DMMB-P1), 

Universitatea Babes-Bolyai Cluj Napoca (UBB-P2), Institutul de Biochimie, Academia Romana (IBAR-P3), 

Universitatea Stefan cel Mare Suceava (US-P4), Universitatea de Agronomie si Medicina Veterinara Cluj-

Napoca (USAMV Cluj-P5) a caror infrastructura si metodologii avansate au adus plus-valoare științifică pe 

direcțiile de cercetare dezvoltate. Aceasta infrastructura a fost utilizata pentru realizarea unora dinte 

activitățile specifice proiectelor componente (ex. încapsularea atomizata a bacteriilor lactice utilizate pentru 

obținerea de aditivi probiotici realizata la partenerul 5-USAMV Cluj; caracterizarea si identificarea moleculara 

16S a populațiilor microbiene ruminale si a bacteriilor probiotice realizata la partener 1-UB-DMMB, evaluarea 

organoleptică a cărnii realizata la partenerul 4-USV, etc). 

2. Prezentarea obiectivelor si activităților realizate in perioada 2018 – mai  2021, pentru fiecare proiect 

component (max. 2 pag./proiect component) 

PROIECTUL COMPONENT NR. 1: 

Obiective: 

1) identificarea de reziduuri agroalimentare cu potențial decontaminant : 

Deșeurile din legume şi fructe sunt o sursă importantă de compuşi antioxidanţi, acizi organici, vitamine, 

carbohidraţi, substanţe minerale şi fibre. Obiectivul si-a propus identificarea de reziduuri agroalimentare cu 

potențial decontaminant pentru micotoxine. 

 Activitatea 1-1-1: Procurare si caracterizare a reziduurilor rezultate din industria agroalimentara; parteneri 

implicati (CO-IBNA, P2-UBB) in cadrul acestei activități care a inclus 4 subactivitati au fost selectate reziduuri/ 

subproduse din legume şi fructe pentru a fi utilizate ca potenţiali decontaminanţi pentru micotoxinele din 

furajele destinate animalelor. Compozitia chimica bruta a reziduurilor analizate a pus in evidenta o mare 

diversitate în ceea ce privește conținutul în proteină, grăsime, minerale și fibre. De asemenea determinarea 

compozitiei in compusi bioactivi a reziduurilor analizate a aratat concentrații importante de compuşi 

antioxidanţi (polifenoli, acizi fenolici, etc.), vitamina C, acizii organici şi carbohidraţii. Prezența unor 

contaminanți (micotxine) in reziduurile agroalimentare analizate nu a fost detectata.  Testarea analitica 

realizata in aceasta activitate a evidențiat o compoziție chimica complexa a reziduurilor cu potențial 

promițător in decontaminarea furajelor contaminate cu micotoxine. 

Activitatea 1-1-2  Selecționarea reziduurilor agroalimentare cu potențial de reducere a contaminării prin 

studii in sisteme controlate; parteneri implicati (CO-IBNA, P3-IBAR) in cadrul acestei activitati care a inclus 2 

subactivitati s-a evaluat potentialul adsorbativ al reziduurilor agroalimentare caracterizate anterior pentru 

două micotoxine (aflatoxina și zearalenona), care contaminează frecvent cerealele în Romania. Teste 

analitice pentru determinarea capacitații de legare a contaminanților de reziduurile agroalimentare au fost 

efectuate, precum si teste bioinformatice pentru studiul interacțiunilor dintre micotxine si reziduurile 
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agroalimentare (studii de docking). Dintre reziduuri agro-alimentare testate, srotul de semințele de struguri 

(SS) și șrotul de cătină (SC) au dovedit cea mai promițătoare capacitate de legare pentru Aflatoxina B1 (AFB1) 

și Zearalenonă (ZEA), evaluata ca procent din micotoxina adsorbită. Potențialul de sechestrare a 

micotoxinelor de către reziduuri a fost evaluat in funcție de mai mulți factori: timp, concentrație, 

temperatură și pH. Eficacitatea comparativă a legării a fost abordată prin efectuarea experimentelor de 

adsorbție in vitro. În general, SS a arătat o capacitate de legare mai mare în comparație cu SC. În plus, cele 

două subproduse au prezentat o specificitate diferită pentru cele 2 micotoxine, SC având o afinitate mai 

mare față de ZEA, iar SS pentru AFB1. În concluzie, acest studiu sugerează că ambele reziduuri/subproduse 

reprezintă alternative viabile la bioadsorbenții comerciali. Pentru studiile de docking, folosind soft-ul 

CarbBuilder 2.1.17 a fost generată o structura tridimensionala care a fost analizata vizual pentru identificarea 

potențialelor conflicte sterice si supusa unei etape de minimizare, folosind câmpul de forța nereactiv UFF, 

integrat in ArgusLab. Din studiile de docking a reieșit ca AFB1 sau ZEA nu par sa aibă o afinitate preferențiala 

fata de anumite unități sau conformații monozaharidice. 

2) dezvoltarea unui model experimental in vivo pentru investigarea si testarea eficacității și funcționalității 

produsului obținut-nutreț combinat cu potential decontaminant îmbogățit  in compuși bioactivi. 

Micotoxinele sunt responsabile de inducerea unui răspuns inflamator și oxidativ. Obiectivul a analizat 

capacitatea reziduurilor (șrot de semințe de struguri și șrot de semințe de cătină) selecționate in prima etapa 

de a reduce inflamația și stresul oxidativ indus de micotoxine la purcei înțărcați, prin experimente in vivo.  

Activitatea 2-1-1: Fabricarea aditivului furajer; elaborarea rețetelor experimentale și fabricarea nutrețurilor 

combinate incluzând rezidurile selecționate si analiza compoziției chimice; parteneri implicati (CO-IBNA, P2-

UBB) in cadrul acestei activitati care a inclus 2 subactivitati au fost efectuate teste de procesare a rezidurilor 

selecționate (măcinare cu diferite site, omogenizare, includere in NC) si fabricate nutreturile combinate (NC) 

experimentale dupa elaborarea recepturilor. Compoziția chimica a NC-urilor a fost analizata. A fost realizat 

de asemenea efectuarea experimentului pe animale care a inclus lotizarea animalelor/supravegherea 

experimentului/sacrificarea animalelor si recoltarea de probe biologice. 

Activitatea 2-1-2 si activitatea 2-3: Studii analitice (-omics) si teste de imuno-toxicitate pentru identificarea si 

evalaurea efectelor induse de contaminanți si a capacitatii de contracarare a reziduurilor (toxicogenomica; 

toxicoproteomica, toxicometabolomica); parteneri implicati (CO-IBNA, P1-UB-DMMB) Rezultatele obținute în 

experimentele in vivo au arătat  (i) o creștere semnificativă a răspunsului inflamator si oxidativ evaluat la nivel 

sistemic hepatic si local (ganglioni mezenterici) precum si o scădere a expresiei si activitatii enzimelor SOD, 

CAT si GPx, factori cheie ai statusului antioxidant au fost observate ca urmare a intoxicației cu aflatoxina B1 

(AFB1). Administrarea NC cu șrot contaminat cu AFB1 a determinat o restabilirea parametrilor afectați de 

AFB1. 

3) verificarea potentialului decontaminant al reziduurilor in conditii de co-contaminare simultana fungica 

(micotoxina), virala si microbiana (model simulare in vitro). 

Materiile prime și furajele sunt adesea contaminate atât cu micotoxine cât și cu bacterii sau virusuri, ceea ce 

poate conduce la amplificarea efectelor negative ale micotoxinelor. Obiectivul a analizat capacitatea 

reziduurilor (șrot de semințe de struguri și șrot de semințe de cătină) selecționate de a contracara efectul 

unor posibile co-contaminari. 

Activitatea 3-1-1 si activitate 3-1-2: Dezvoltare model viral si bacterian; testare in vitro a eficacitatii 

extractelor de reziduuri  in cazul  unei co-contaminari  virale/bacteriene si micotoxice; parteneri implicati (CO-

IBNA, P3-IBAR) Rezultatele obținute in vitro in culturi de celule MDBK au arătat că extractul de samburi de 

struguri are un efect puternic antiviral, în prezența și in absența contaminării cu AFB1, determinând o inhibitie 

de 95% a virusului BVDV. In celule izolate din sângele periferic de porc (PBMC), extractele de srot de samburi 
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de struguri (SS) si catina (SC) au demonstrat o eficienta crescuta in inhibarea acțiunii combinate, inflamatorii 

a toxinelor (ZEA sau OTA) și a bacteriilor (LPS), mai mare pentru SS si moderata pentru SC. Cele doua extracte 

au demonstrat o activitate inhibitorie similara in inhibarea creșterii unor bacterii patogene Streptococus 

aureus și E. fecalis. 

4) validarea eficientei produsului furajer obtinut prin utilizarea unui model experimental de toxicocinetică 

intr-o ferma experimentală. 

Activitatea 4-1-1, 4-1-2 si 4-1-3: Teste in vivo pentru studiile de toxicinetica la nivel sistemic si tisular pentru 

evaluarea potențialului decontaminant al reziduurilor agroalimentare in condiții experimentale de intoxicație; 

parteneri implicați (CO-IBNA) Studiile au fost realizate pe purcei după înțărcare a căror hrană a fost 

contaminată cu ochratoxină (OTA). Alegerea ochratoxinei dintre micotoxine s-a bazat pe faptul că la porc, în 

urma ingestiei orale, OTA este rapid absorbită și excretată în principal prin rinichi, reziduuri de toxină 

regăsindu-se în aceste organe. Concentrația de micotoxină din organele implicate in metabolismul și în 

excreția toxinei (ficat și rinichi) pot fi utilizate ca markeri de expunere la toxină. Ingerarea NC-lui contaminat 

cu OTA timp de 30 de zile a determinat o creștere a concentrației de OTA de 14,81 ori față de concentrația 

de OTA din ficatul de la animalele control. Includerea amestecului de șroturi in furajul contaminat a redus cu 

72% concentrația de OTA in ficat si cu 91.3% în rinichi comparativ cu concentrația determinata in organele 

purceilor care au primit doar furaj contaminat. A doua etapă a urmărit evoluția în cinetică a microbiotei 

intestinale în urma unei intoxicații subacute cu zearalenonă și modul în care NC-ul cu amestec de șroturi 

poate influența microbiota și compoziția în acizi grași volatili. Testele analitice sunt in curs.  

Activitatea 4-1-4: Elaborare unei cereri de brevet pentru brevetarea: aditivului furajer / a unei noi rețete 

furajere pe bază de reziduuri agroalimentare; parteneri implicati (CO-IBNA, P2-UBB, P3-IBAR); in aceasta 

activitate finala a etapei 4 a fost elaborata o cerere de brevet (A/00689/2020) pentru o noua reteta de nutreț 

combinat care include un amestec de reziduuri agro-alimentare (șrot de sâmburi de struguri si șrot de catina) 

care s-a dovedit a fi eficient in reducerea concentrației de micotoxine din organe cheie pentru metabolismul 

animal (ficat și rinichi). Rețeta a fost transferată la sectorul de dezvoltare al IBNA si la ferme particulare 

(AgroLaig Prod Serv SRL). 

PROIECTUL COMPONENT NR. 2:  

Obiective: 

1) Formularea și obținerea în condiții de laborator a unui preparat probiotic (tulpini bacteriene 

selecționate în funcție de activitatea probiotică). Obținerea unui produs furajer complex (nutreț 

combinat + preparat bacterian).  Testarea in vitro și in vivo. 

Obiectivul a urmarit obținerea unui preparat bacterian și caracterizarea acestuia precum si obținerea unui 

produs furajer ingloband preparatul bacterian obtinut.   

Activitatea 1-2-1: Stabilirea valorii nutritive detaliate a unor surse proteino-oleaginoase disponibile local; 

parteneri implicati (CO-IBNA) in care s-a stabilit valoarea nutritivă detaliată a unor surse proteino-oleaginoase 

cu un nivel ridicat de proteină, disponibile local, precum si ponderea de includere în nutrețul combinat, 

componenta a produsului furajer complex. Rezultatele au pus in evidenta concentrații mari de proteina (30-

40%) si acizi grasi omega-6 (ex. srot soia) si omega-9 (ex.srot rapita). 

Activitatea 1-2-2: Studii analitice privind caracterizarea fenotipică și confirmarea moleculară a unor tupini 

bacteriene. Realizarea unui catalog cu tulpini bacteriene izolate din conținut intestinal (ileon și cecum) de pui 

de găină și purcei; parteneri implicati (CO-INCDBNA, P5-USAMV Cluj). Tulpinile au fost analizate macroscopic, 

atât din culturile de pe mediul solid cât și din culturile din mediul lichid. S-a urmărit morfologia, consistenţa, 

tipul coloniei, conturul coloniei, prezența/absența unor pigmenţi. Pentru verificarea purităţii, tulpinile 

bacteriene au fost supuse examinării microscopice prin colorația Gram a frotiurilor din culturi de pe mediu 
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solid și lichid. Caracterele biochimice s-au analizat prin efectuarea testului catalazei. S-a realizat investigarea 

fermentatiei carbohidratilor pentru identificarea genului si a specie bacteriene, a caracterelor probiotice ale 

tulpinilor identificate fenotipic. In cadrul activitatii s-a realizat un studiu privind caracteristicile fenotipice ale 

tulpinilor selecționate, 1 preparat bacterian bazat pe Bacillus subtilis si Bacillus Licheniformis si 1 catalog de 

tulpini de lactobacili izolate in IBNA în care sunt prezentate trăsăturile fenotipice ale acestora. 

Activitatea 1-2-3: Identificarea și investigarea moleculară (qPCR, analiza secvenței genelor 16S ARNr, CO I, 

cpn 60) a caracterelor probiotice ale tulpinilor identificate fenotipic; parteneri implicati (P5-USAMV Cluj  CO-

IBNA, P1-UB-DMMB); (3 subactivitati). Analiza in silico uilizand primeri specfici a permis calcularea 

rezultatelor reacției teoretice a polimerazei în lanț (PCR). Probe de ADN extrase, provenind de la speciile L. 

acidophilus, L. plantarum, L. salivarum și L. fermentum au fost amplificate uilizand primeri specfici pentru 

markerul ARNr 16S. După verificarea electroforetică si purificarea produşilor de amplificare a urmat 

secvențieriea markerului ARNr 16S, secvențele obținute pentru probele analizate au fost comparate cu cele 

din GenBank, iar analiza BLAST a confirmat ca acestea aparțin speciilor identificate inițial pe baza caracterelor 

fenotipice. 

Activitatea 1-2-4: Stabilirea protocolului experimental. Studii experimentale preliminare in vitro de 

determinare a caracterelor probiotice ale tulpinior selectionate; parteneri implicati (CO-IBNA, P1-UB-DMMB).  

In cadrul activității s-au realizat studii in vitro pentru obtinerea unui preparat bacterian bazat pe Bacillus sp. 

si Lacobacillus sp. Rezultatele au aratat ca tulpinile bacteriene au actiune probiotica si enzimatica. De un mare 

interes in acest sens este Bacillus spp. datorita capacitatii mari de secretie enzimatica pe un anumit mediu de 

cultură. S-a elaborat setul de recepturi de nutret combinat pentru hrana purceilor și a puilor broiler de găină 

cu adaos de probiotice si s-au realizat testele de nutritie pe animale (purcei in criza de intarcare si pui broiler). 

Performantele si starea generala de sanatate a animalelor au fost semnificativ imbunatatite. 

2) Obținerea și validarea  produsului de uz furajer format din 2 componente: nutreț combinat complex și 

produs bacterian. 

Obiectiv-validarea produsului furajer cu adaos de preparat bacterian in teste de nutritie. 

Activitatea 2-2-1: Obținere / caracterizare produs din tulpini bacteriene cu activitate probiotica. Cultivarea 

bacteriilor probiotice selectate și microîncapsularea lor prin tehnici de atomizare (5 subactivitati); parteneri 

implicati (CO-IBNA si P5-USAMV Cluj). In cadrul activității au fost efectuate o serie de studii „in vitro” prin care 

s-au selectat tulpini bacteriene izolate în prealabil din conținutul intestinal al puilor de găină și al purceilor. 

Tulpini de Bacillus licheniformis și Lactobacillus fermentum au fost caracterizate fenotipic și ulterior 

confirmate molecular. S-a testat rezistența la pH și săruri biliare a tulpinilor în vederea utilizării acestora în 

hrana monogastricelor. S-au parcurs etapele specifice pentru obținerea produsului: produs bacterian și nutreț 

combinat complex care a inclus: obținere aditiv, obținere NC; produs complex NC x aditiv și utilizare.  

Activitatea 2-2-2: Stabilirea efectelor produsului furajer obtinut asupra performantelor productive si 

calităților nutriționale ale cărnii de porc și pasăre (4 subactivitati); parteneri implicati (CO-IBNA, P1-UB-

DMMB, P4-USV). Produsul furajer complex alcătuit dintr-un nutret combinat pe baza de surse oleaginoase 

plus preparat bacterian microîncapsulat a fost testat pe purcei în criza de înțărcare si pui de carne. S-au 

determinat performantele, starea de sănătate, microflora intestinală și s-a efectuat analiza bacteriologică a 

dejecțiilor. S-a evaluat calitatea senzorială a carnii de porc si pasăre (culoare, aroma, frăgezime, consistenta 

și aspect, suculenta, marmorare și perselare, textura). Rezultatele obtinute s-au materializat intr-un manual 

privind caracteristicile produsului  microbian; raport tehnic privind influența produsului de uz furajer asupra 

performantelor productive și a  calităților nutriționale / senzoriale ale cărnii de porc și pasăre. Aceste rezultate 

au pus in evidenta calitati superioare ale carnii de porc si pasare prin îmbunătățirea profilului de acizi grasi 

polinesaturati în special n-3 și reducerea raportului n-6:n-3; efecte benefice asupra lipidelor plasmatice și 

menținerea unei bune mineralizări osoase; îmbunătățirea microflorei intestinale prin proliferarea bacteriilor 
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benefice. Performanțele productive obținute (spor total, spor mediu zilnic, consum mediu zilnic, consum 

specific, fig. 2) au fost comparabile, cu diferențe nesemnificative între loturi (P>0,05). 

3) Evaluarea efectelor produsului bacterian asupra microbiotei intestinale a puilor de găină și purceilor; 

evaluarea calitatii senzoriale a cărnii 

Obiective: obținerea produsului microbian microîncapsulat, încorporarea în nutrețul combinat și testarea pe 

purcei sugari și în criza de înțărcare. Validarea produsului complex. 

Activitatea 3-2-1. Evaluarea calităţii senzoriale  a cărnii; parteneri implicati (CO-IBNA si P4-USV).  

La 9 zile purceii sugari, au fost repartizați în 4 loturi 1) rețeta de control (M) în care au fost asociate ingrediente 

furajere netradiționale: șrot muștar, șrot cânepă, ulei de cânepă, cu ingrediente convenționale și 3 loturi exp. 

cu adaos de: i) LA, produs bacterian microîncapsulat pe bază de Lactobacillus acidophilus-1%; ii) LP, 

Lactobacillus plantarum-0,1%; iii) LA:LP, amestec Lactobacillus acidophilus: Lactobacillus plantarum-1,1%. La 

30 și 37 de zile au fost sacrificați 2 purcei/ lot (n=8) pentru determinarea pH, culoare, testul de taiere. pH-ul 

ficatului a fost influențat semnificativ, cele mai mici valori fiind înregistrate la loturile M și LA-1%.  Culoarea 

și testul de tăiere la ficat- nu s-au observat diferențe semnificative între loturi. A fost observată o diferență 

de culoare între categoria de vârstă; culoarea ficatului provenit de la purceii de 37 de zile au luminozitatea și 

nuanța de roșu respectiv galben mai scăzută, comparativ cu ficatul de la purceii sacrificați la 30 zile de viață. 

În concluzie includerea produsului bacterian microîncapsulat în hrana purceilor nu a influențat negativ 

parametri calitativi determinați. 

Activitatea 3-2-2. Prelevare probe / Set analize moleculare pentru caracterizarea microbiotei intestinale;  

parteneri implicati CO-IBNA, P1-UB-DMMB. S-au obținut și optimizat produse bacteriene pe bază de 

Lactobacillus sp. (Lactobacillus acidophilus IBNA 76 și Lactobacillus plantarum IBNA 84).  Zece tulpini au fost 

izolate de la suine, identificate fenotipic și confirmate genotipic (analiza Blast, determinare P1-UB-UDMMB) 

pentru stabilirea purității acestora. De asemenea, viabilitatea tulpinilor a fost evaluată prin rezistența la pH 

(2 și 3), săruri biliare (oxgall 0,3%, pH=6.5), antibiotice, activitate hemolitică și temperatura de 80°C) de catre 

CO-IBNA, pentru stabilirea prezenței sau absenței unor proprietăți probiotice în scopul administrării în hrana 

purceilor în criza de înțărcare. 

Activitatea 3-2-3. Diseminarea rezultatelor cercetărilor.  

4) Efectele produsului bacterian asupra microbiotei bacteriene intestinale a puilor de găină a calităților 

senzoriale (pH, reacţia Kreiss, determinarea hidrogenului sulfurat).  

Obiectiv: Diseminarea pasivă și activă a rezultatelor cercetării.  

Activitatea 4-2-1. Diseminarea rezultatelor cercetărilor. In ultima etapa a proiectului (etapa 4) au fost 

redactate 4 articole incluzând date rezultate din proiect care au fost acceptate in reviste cotate ISI: 1) Dumitru 

si col., 2021. Effects of Bacillus spp. use as a dietary probiotic in weaning piglets. The South African Journal of 

Animal Science (SAJAS). (IF 0.847); 2) Dumitru si col. 2021. Isolation, identification, preservation and 

determinations of lactic acid bacteria from chicken’s gut content at 26 days old. Rom Biotech Lett.: 26(4), (IF 

0.765); 3) Dumitru M., Habeanu M., 2021. Production and evaluation of extracellular enzymes from Bacillus 

Licheniformis in different raw materials used in animal feed. Scientific Papers. Series D. Animal Science; 4) 

Sorescu si col. 2021. Lactobacillus spp. strains isolation, identification, preservation and quantitative 

determinations from gut content of 45 days old chickens. Brazilian Journal of Poultry Science. A fost publicat 

1 articol BDI si unul este acceptat. Două lucrări urmează a fi comunicate (1-international și 1 national). A fost 

încheiat 1 acord de colaborare nr. 1976/31.03.2021. În această etapă au fost definitivate analizele de 

laborator, iar datele obținute sunt incluse în lucrări și în raportul de cercetare.  

PROIECTUL COMPONENT NR. 3: 

Obiective: 
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1) Elaborarea si testarea experimentala a unor noi retete furajere pentru gaini ouatoare in vederea 

mentinerii sanatatii tractusului digestiv, performantelor si calitatii oualor. 

Activitate 3-1-1: Identificarea si caracterizarea unor fitoaditivi de provenienta locala care pot fi folositi ca 

alternative la folosirea antibioticelor in hrana gainilor ouatoare; parteneri implicati (CO-IBNA). Au fost 

idenificate 9 plante cu rol de fitoaditivi vegetali (frunze de afin, frunze de nuc, fenicul pulbere si seminte, 

menta, galbenele, coaja de pepene, srot de catina, seminte de susan) si un amestec vegetal format din: frunze 

de nuc+frunze de afin+srot de catina). Plantele au fost caracterizate fizico-chimic (compozitie primara, 

minerale, polifenoli, capacitate antioxidanta, vitamine, aminoacizi, acizi grasi) pentru stabilirea continutului 

de nutrienti si compusi bioactivi in vederea utilizarii ca posibile alternative la folosirea antiobioticelor in hrana 

pasarilor. 

Activitate 3-1-2 si 3-1-3: Listarea parametrilor definitorii care urmeaza sa fie determinati, in experimentele in 

vivo, pentru evaluarea performantelor productive, sanatatii tractusului digestiv si calitatea nutritionala a 

oualor. Elaborarea unor noi retete furajere pentru gaini ouatoarea care sa asigure performantele producative, 

mentinerea sanatatii tractusului digestiv si a calitatii nutritionale a oualor de consum. Elaborare protocol 

experimental; parteneri implicati (CO-IBNA; P1-UB-DBBM; P4-USV). Dupa caracterizare, au fost  selectate 4 

plante (frunzele de afin, frunzele de nuc, srotul de catina si coaja de pepene rosu) si un amestec (25% frunze 

afin, 25% frunze nuc, 50% srot catina) pentru  testarea „in vivo”  pe gaini ouatoare. Au fost elaborate si 

fabricate 5 noi retete nutritionale, conforme cu cerintele nutritionale ale hibridului Tetra SL,  isoproteice si 

isoenergetice (2800 kcal/kg energie metabolizabila și 17.8% proteina): E1 (frunze de afin); E2 (frunze de nuc); 

E3 (srot de catina); E4 (amestec din frunze de afin, catina si frunze de nuc) si E5 (coaja de pepene). Totodata, 

s-a realizat listarea parametrilor definitorii fizici si biochimici care s-au determinat prin masuratori fizice si/sau  

biochimice din probele recoltate pe parcursul experimentului desfasurat pe gaini ouatoare furajate cu noile 

retete, in vederea evaluarii impactului acestora asupra performantelor, sanatatii gainilor si a calitatii 

nutritionale a oualor. 

Activitate 3-1-4, 3-1-5 si 3-1-6: Testarea de noi retete furajere prin experimente desfasurate „in vivo”  pe  gaini 

ouatoarea care sa asigure performantele productive, stabilirea valorii nutritionale a oualor si evaluarea 

sanatatii tractusului digestiv; (parteneri implicati: CO-IBNA; UB-DBBM; USV). Evaluarea eficacitatii retetelor 

cu fitoaditivi s-a realizat printr-un experiment desfasurat timp de 4 saptamanai pe 168 gaini Tetra SL (32 

saptamani; 6 loturi). Cuantificarea efectelor folosirii noilor rețete furajere asupra performantelor productive, 

valorii nutritionale a oualor si evaluarea sanatatii tractusului digestiv si a starii de sănătate a păsărilor, s-au 

efectuat prin: (1)monitorizarea parametrilor de productie (consum zilnic sau specific de furaj, greutate ou, 

intensitate la ouat); (2)calitatea fizica, reologica si nutritionala a oualor (parametrii fizici interni si externi, test 

de compresiune ou, analiza senzorială, parametrii reologici albus, compozitie chimica galbenus: continutul de 

acizi grasi, luteina+zeaxantina, capacitatea antioxidanta, polifenoli totali si stabilitatea oxidative a 

gălbenușului de ou); (3)analize de sange si sacrificari in vederea  recoltarii de probe de intestin si continut 

intestinal pentru evaluarea sanatatii tractusului digestiv prin determinari fizice (masuratori, pH), 

microbiologice, histologice si enzimatice. 

2) Elaborarea si testarea experimentala a unor noi retete furajere pentru puii de carne in vederea 

mentinerii sanatatii tractusului digestiv, performantelor si calitatii carnii. 

Activitate 2-3-1: Identificarea si caracterizarea unor fitoaditivi de provenienta locala care pot fi folositi ca 

alternative la folosirea antibioticelor in hrana puilor de carne; parteneri implicati (CO-IBNA; P1-UB-DBBM). 

Fitoaditivii  identificați ca alternativa la folosirea antibioticelor in hrana puilor de carne au fost: șrotul de in 

(sursa PUFA); uleiul din sâmburii de struguri si tescovina din struguri si cojile de citrice (portocala dulce si 

grapefruit rosu). Rezultatele obtinute pentru analiza chimica au aratat ca fitoaditivii indeplinesc cerintele 

nutritionale pentru utilizarea ca materii prime furajere in hrana puilor de carne fiind surse bogată de compuși 
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bioactivi- zaharuri, acizi organici, flavonoide și vitamine cu proprietăți antioxidante, anticancerigene, 

antimicrobiene şi antiinflamatorii. 

Activitatea 2-3-2: Elaborarea unor noi retete furajere pentru puii de carne; elaborare protocol experimental; 

Parteneri implicati (CO-IBNA). Au fost elaborate 4 seturi de retete furajere pentru cele doua faze de crestere 

a puilor: experiment 1- Set de retete (4) pe baza de tescovina (din struguri albi sau rosii); Experiment 2- Set 

de retete (2) care au inclus uleiul din samburi de struguri; Experiment 3 - Set de retete (2) care au inclus coji 

de citrice (portocale si grapefruit rosu) ; Experiment 4 - Set de retete (2) care au inclus un antioxidant natural 

din struguri rosii. Înainte de fabricarea rețetelor, a fost elaborat un protocol experimental in care au fost 

precizate caracteristicile specifice fiecărui experiment.  

Activitatea 2-3-3: Testarea noilor retete furajere prin experimente desfasurate „in vivo” pe loturi de pui de 

carne; (parteneri implicati CO-IBNA). Experimentele s-au desfășurat pe pui Cobb 500 (40 (pui/lot, perioada 

creștere-finisare, 4 săptămâni). Parametrii urmăriți in timpul derulării experimentelor: (1)parametrii de 

producție (greutate vie, spor mediu zilnic, consum mediu zilnic, consumul specific); (2)parametrii de 

microclimat (temperatura și  umiditatea; dioxid de carbon, ventilație); (3)analiza chimică a  materiilor prime 

furajere și nutrețuri combinate; (4)calitatea nutritională a carnii de pui; (5)dezvoltarea carcasei și a organelor 

puilor (vârsta 42 zile); (6)starea de sănătate a păsărilor și sănătatea tractului digestiv; 

Activitatea 2-3-4: Sacrificari in vederea  recoltarii de probe de intestin si continut intestinal pentru evaluarea 

sanatatii tractusului digestiv prin determinari fizice (masuratori, pH), microbiologice, histologice, enzimatice; 

(parteneri implicati CO-IBNA; P1-UB-DBBM). Rezultatele înregistrate în decursul experimentelor au evidențiat 

aspecte privind scăderea semnificativă a bacteriilor patogene analizate si cresterea bacteriilor benefice 

pentru menținerea unei microflore normale. Compușii fenolici pot stimula selectiv creșterea bacteriilor 

benefice, cum ar fi Lactobacillus și Bifidobacterium, modificand microbiota intestinală. 

Activitatea 2-3-5: Determinarea valorii nutritionale si a proprietatilor organoleptice din probe de piept si pulpa 

de pui recoltate la sacrificare;parteneri implicati (CO-IBNA; USV). Rezultatele obtinute pentru calitatea 

nutritionala a carnii exprimate prin conținutul de acizi grasi (PUFA) au evidentiat variatii semnificative ale 

continutului acestora precum si variația culorii cărnii de pui. Analiza profilului de textură (TPA) a determinat 

cresterea parametrilor: duritatea, elasticitatea și reziliența pulpei de pui (Experimentele 1, 3 si 4), fara a 

influenta textura carnii provenite din experimentul 2. De asemenea, statusul oxidativ al probelor de carne au 

o încetinire a procesului de degradare lipidică.  

3) Evaluarea si valorificarea rezultatelor obtinute in urma testarii noilor retete furajere pentru gaini 

ouatoare si pui de carne. 

Activitatea 3-3-1: Evaluarea rezultatelor tehnice, statistice si economice a datelor obtinute pe durata  

proiectului; parteneri implicati (CO-IBNA). O evaluare a tuturor rezultatelor obtinute pe toata perioada 

proiectului a fost realizata in vederea valorificării acestora. 

Activitatea 3-3-2 si 3-3-3: Elaborarea documentatiei de depunere a doua cereri de brevet pentru o noua 

structura de nutret combinat folosit la gaini ouatoare si pui de carne ; parteneri implicati (CO-IBNA). In cadrul 

activitatii au fost elaborate doua cereri de brevet. 

4) Valorificarea rezultatelor proiectului 

Activitatea 4-1-1: Diseminarea rezultatelor prin publicarea de articole stiintifice in reviste ISI sau BDI; 

parteneri implicati (IBNA-LCF; UB-DBBM; US). In cadrul ultimei etape (Etapa 4) a proiectului si a activitatii 4-

1-1 au fost elaborate 3 articole ISI, dintre care 2 publicate si 1 in recenzie, 2 articole BDI publicate si 3 

acceptate pentru publicare. Articolele au cuprins date științifice obținute pe parcursul derulării proiectului. 

Activitatea 3-4-2: Elaborarea unui ghid privind noi strategii nutritionale pentru pasari pentru mentinerea 

sanatatii tractusului digestiv, performantelor si calitatii alimentelor in conditiile interzicerii antibioticelor; 
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parteneri implicati (IBNA-LCF; UB-DBBM; US). In cadrul acestei activitati au fost elaborate 2 ghiduri privind noi 

strategii nutriționale pentru păsări cu scopul  menținerii sănătății tractusului digestiv, performantelor si calității 

alimentelor  in condițiile interzicerii antibioticelor.  

PROIECTUL COMPONENT NR. 4: 

Obiectivul proiectului constă în generarea de cunoaștere care să permită i) manipularea cu o mai mare 

precizie a metabolismului ruminal (prin cuantificarea ecosistemului ruminal / genomică), ii) ajustarea mai 

rapidă / mai precisă a rațiilor în funcție de diverse situații de furajare (prin utilizarea biomarkerilor), iii) 

prognoza mai bună a afectului furajării asupra calității produselor, cum ar fi profilul proteinelor din lapte 

(prin aplicații de proteomică). 

1. Identificarea si caracterizarea nutrițională a nutrețurilor de studiat; asigurarea condițiilor 
experimentale necesare, optimizare de metode. 

Activitate 4-1-1: Stabilirea designului experimental, asigurarea condițiilor experimentale necesare, 

selecționarea nutrețurilor de studiat în acord cu scopul propus; parteneri implicati (CO-IBNA, P1-UB-DBBM, 

P2-UBB, P3-IBAR). A fost realizat un plan experimental ce a permis abordarea celor trei direcții de colaborare 

cu partenerii din proiect: # ecosistemul ruminal, # biomarkeri asociați condiției de furajare, # proteomica 

laptelui. De asemenea, au fost identificate o serie de ingrediente furajere ale căror efecte asupra mediului 

ruminal, calității laptelui, etc. sunt insuficient cunoscute: Definitorie pentru selecție a fost însă aplicabilitatea 

practică (ex. disponibilitatea pe piață) și gradul de acceptare din partea potențialilor utilizatori.  

Activitatea 4-1-2: Identificarea markerilor moleculari utili în identificarea taxonilor bacterieni și în 

caracterizarea cantitativă a microbiotei ruminale; parteneri implicati (CO-IBNA, P1- UB-DBBM) în cadrul 

căreia au fost stabiliți markerii și primerii de utilizat în cursul studiilor asupra ecosistemului ruminal; au fost 

testate mai multe metode de izolare a ADN din lichidul ruminal (cu DNAzol / CTAB / PEXG); a fost verificată 

puritatea și concentrația probelor ADN extrase din lichid ruminal, integritatea acestora si a fost stabilită 

temperatura optimă de hibridizare optime a primerilor 27F/1391 R, etc.  

Activitatea 4-1-3: Analiza fezabilității utilizării unor metaboliți ca biomarkeri specifici nutriției animalelor de 

fermă; parteneri implicati (CO-IBNA, P2-UBB); în cadrul acesteia s-a realizat un studiu privind potențialii 

biomarkeri ai statusului nutrițional al  rumegătoarelor din plasmă (ex. NEFA, BHB, biomarkeri ai sresului 

oxidativ, etc.), din lapte (ex. derivații purinici), din urină, fecale, etc. 

Activitatea 4-1-4: Stabilirea metodologiilor de abordat în vederea determinării fracțiunilor proteice din lapte; 

partenri implicati (CO-IBNA, P3-IBAR). S-au identificat situsuri de fosforilare la nivelul proteinelor din lapte și 

testarea a două metode pentru analiza fracțiunilor proteice din laptele de vacă, folosind tehnica LC-MS/MS, 

reusindu-se identificarea a 163 de grupuri de proteine.  

2. Realizarea experimentelor pe animale in condiții de laborator, finalizarea optimizării metodelor, 
analize preliminare. 

Activitatea 4-2-1:  Realizarea experimentului pe animale fistulizate, determinarea parametrilor ruminali, 

prelevarea de probe (lichid ruminal) pentru determinări suplimentare; (parteneri implicai (CO-IBNA, P1-UB-

DBBM, P3-IBAR). - în cadrul acestui experiment a fost comparată o rație clasică cu o rație având un conținut 

mult mai mare de grăsimi (prin includerea semințelor de rapiță). Nu au fost detectate diferențe semnificative 

prin prisma potențialului acidogen al rației sau al profilului de amoniac; în schimb a fost modificată 

concentrația acidului acetic (precursor al grăsimii din lapte) și acidului propionic în lichidul ruminal.  

Activitățile 4-2-2 si 4-2-3: Derularea de teste preliminare pentru optimizarea metodelor de lucru (qPCR, 

Species Specific PCR) specifice evaluării cantitative și calitative a ecosistemului ruminal și 4-2-3. Identificarea 

taxonilor bacterieni la nivelul ecosistemului ruminal prin analiza genelor codificatoare pentru ARNr16S, CO I, 

cpn 60; parteneri implicati (CO-IBNA, P1-UB-DBBM) au condus la optimizarea metodelor de lucru Specie-
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Specific PCR pentru amplificarea unor fragmente de ADN utile în recunoașterea taxonilor bacterieni ruminali, 

reusindu-se amplificarea probelor de ADN și secvențializarea acestora prin metoda Sanger, ceea ce a permis, 

prin comparare cu secvențele din GenBank și analiza BLAST identificarea bacteriilor metanogene, 

Ruminococcus sp., Prevotella sp. etc. 

Activitatea 4-2-4: Adaptarea metodelor necesare determinării biomarkerilor specifici nutriției animalelor de 

fermă; parteneri implicati (CO-IBNA, P2-UBB) – analiza bazelor purinice din lapte prin HPLC-DAD, analiza 

biomarkerilor proteici din lapte prin HPLC-UV, analiza concentrației BHB in lapte in microplacă transparenta.  

Activitățile 4-2-5 si 4-2-6: Optimizarea parametrilor de extracție și prelucrare a proteinelor din lapte și 2.6. 

Stabilirea parametrilor experimentali optimi specifici sistemului cromatografic și spectrometrului de masă 

pentru analiza proteomică a laptelui ; parametri implicati (CO-IBNA, P3-IBAR) – cele doua activitati s-au axat 

pe analiza LC-MS/MS a proteinelor din laptele de vacă, compararea proteomului laptelui integral / degresat, 

precum și compararea a două seturi de probe obținute de la animale furajat diferențiat – în acest caz, din 

cele 239 de proteine identificate 177 au fost identificate în ambele condiții supuse analizei, în timp ce 18 și 

respectiv 44 au fost specifice lotului M și respectiv E.  

Activitatea 4-2-7. Integrarea rezultatelor parțiale a condus la primele diseminări in cadrul proiectului. 

3. Realizarea experimentelor pe animale in condiții de fermă zootehnică, determinări biochimice 
derivate, integrarea rezultatelor și diseminarea acestora.  

Activitatea 4-3-1: Organizarea si derularea unui test pe vaci de lapte, prelevarea de probe pentru determinări 

suplimentare, de finețe; parteneri implicați (CO-IBNA, P1-UB-DBBM, P2-UBB, P3-IBAR) – testul a fost realizat 

utilizând aceeași tipologie a rațiilor ca în Activ. 2.1., vizând efectele rației asupra producției de lapte și calității 

acestuia - profil acizi grași, proteine majore, biomarkeri și fracțiuni proteice din lapte (Activ 3.4. si 3.5).  

Activitățile 4-3-2: Analiza markerilor ADN si identificarea taxonilor bacterieni din probele de lichid ruminal și 

4.3.3. - Analiza prin PCR cantitativ a numarului populațiilor bacteriene din probele de lichid ruminal si a 

diversitatii lor; parteneri implicati (CO-IBNA, P1-UB-DBBM)– au fost analizate probele de lichid ruminal 

prelevate în Activ. 2.1., rezultatele indicând o influență a rațiilor asupra bacteriilor metanogene.  

Activitatea 4-3-4: Estimarea efectelor furajării asupra unor biomarkeri cu relevanță nutrițională; parteneri 

implicati (CO-IBNA; P3-IBAR) – în cadrul acesteia au fost analizate probele de lapte (derivați purinici, BHB), 

datele fiind în curs de procesare.  

Activitatea 4-3-5: Estimarea efectelor furajării asupra fracțiunilor proteice din lapte ; partenei implicati (CO-

IBNA, P3-IBAR) – analizele și procesarea datelor sunt în curs; rezultatele preliminare indică efecte asupra unor 

fracțiuni proteice de interes (cu potențiale efecte asupra statusului imun al consumatorului) izolate proteice 

cu potențial de comercializare (ex. proteine cu relevanță pentru fabricarea produselor lactate).  

4. Integrarea si interpretarea rezultatelor; finalizarea diseminării acestora 

Activitatea 4.6. Raport asupra diseminării rezultatelor prin articole/comunicări; parteneri implicați (CO-IBNA, 

P1-UB-DBBM, P2-UBB, P3-IBAR) – a continuat activitatea de publicare prin derularea procesului de reeditare 

a articolelor în cazul recenziilor favorabile / retrimitere către alte reviste a articolelor respinse. Dintre cele 5 

articole care erau elaborate la 31 decembrie 2020, în perioada ianuarie – mai au mai fost acceptate încă două, 

iar alte două articole sunt în curs de elaborare.  

Activitatea 4.7. Raport asupra integrării, interpretării si diseminării rezultatelor aplicative; parteneri implicati 

(CO-IBNA, P1-UB-DBBM, P2-UBB, P3-IBAR) – a continuat valorificarea datelor experimentale prin realizarea 

de prelucrări statistice, care au permis validarea efectelor rațiilor studiate asupra diverșilor parametri 

productivi (producția de lapte, procentul de grăsime în lapte) sau a unor indicatori care au relevanță prin 

prisma aplicabilității datelor în practica zootehnică sau industria alimentară (ex. fracțiuni proteice din lapte, 
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cu relevanță pentru consumatori sau pentru procesatori). O parte dintre rețete au fost transmise sectorului 

de dezvoltare din institut, în vederea includerii lor în portofoliul de produse de uz furajer.  
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3. Agenda comuna (Livrabile/indicatori) 

Nr. 
crt. 

Titlul proiectului 
component Pn 

Instituţii 
partenere 

Obiective planificate 

Livrabile/indicatori 
planificati  

(conform Agendei 
comune) 

Obiective 
realizate 

Livrabile/indicatori 
realizati 

1 Proiect 1: 
«Valorificarea 
reziduurilor 
agroalimentare prin 
soluții nutriționale 
de contracarare a 
contaminanților 
prezenți in furaje » 

IC –  INCDBNA-

IBNA 

1) identificarea de 
reziduuri 
agroalimentare cu 
potențial 
decontaminant ; 
 
2) dezvoltarea unui 
model experimental in 
vivo pentru 
investigarea si 
testarea eficacității și 
funcționalității 
produsului obtinut- 
nutreț combinat cu 
potential 
decontaminant 
imbogatit  in compusi 
bioactivi ; 
 
3) verificarea 
potentialului 
decontaminant al 
reziduurilor in conditii 
de co-contaminare 
simultana fungica 
(micotoxina), virala si 
microbiana (model 
simulare in vitro); 

1) baza de date conținând 

valori ale compoziției 

chimice  a reziduurilor 

analizate  

2) baza de date conținând 

principalii furnizori de 

reziduuri agroalimentare 

3) rețetă de furaj si produs 

furajer îmbogățit in 

compuși cu activitate anti-

micotoxică 

4) aditiv furajer conținând 

compuși bioactivi, cu 

potențial in contracararea 

contaminanților din furaje  

5) modele de demonstrare  

a eficientei produsului  

6) oferta de servicii de 

cercetare prezentarea în 

platforma 

www.erris.gov.ro 

1) obiectiv realizat-au fost 
identificate un nr. de 10 
reziduuri agro-industriale cu 
potential decontaminant; 
 
2) obiectiv realizat- modelul 
experimental in vivo a fost 
realizat pe purcei dupa 
intarcare si a testat 
capacitatea nutretului 
combinat incluzand un mix al 
reziduurilor cu cel mai bun 
potential decontaminant 
rezultat in vitro ; 
 
3) obiectiv realizat –  
Reziduul cu cel mai mare 
potential decontaminat (srot 
de struguri si srot catina) a 
fost testat in conditii de co-
contaminare fungica 
(aflatoxina B1), bacteriana 
(LPS-endotoxina bacteriana) 
si virala (virusul BVDV) 

1) livrabil realizat- 1 baza 
de data cu compozitia 
chimica a reziduurilor 
analizate; 
 
2 livrabil realizat – 1 baza 
de date continand un nr. de 
54; 
 
3) livrabil realizat – reteta 
si nutret combinat cu mix 
de srot de struguri si catina 
cu activitate anti-
micotoxica;  
 
4) livrabil realizat- un aditiv 
constand intr-un mix de 
doua reziduuri agro-
alimentare; 
 
5) livrabil realizat – doua 
modele celulare in vitro 
(celule din sange periferic si 
celule BDBK)   
6) livrabil in curs 
7) livrabil realizat partial- 1 
cerere de brevet 
8) livrabil in curs 

P1 – UB-DMMB 

P2 – UBB 

P3- IBAR 
 

http://www.erris.gov.ro/
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7) 2 cereri de brevet 

8) Acorduri transfer 

tehnologic către FNC-uri, 

fermieri 

9) 2 Publicații ISI 

10) 2 articole BDI 

Site web proiect 

11) 2 articole popularizare 

12) 4 participări la 
evenimente științifice 

 
9) livrabil realizat – 7 
articole ISI (6 publicate, 1 in 
recenzie) 
10) livrabil realizat- 3  
articole BDI 
11) livrabil in curse de 
realizare 
12) livrabil realizat – 7 
participari la evenimente 
stiintifice 
 

2 Proiect 2:  

«Obținerea de 
produse de uz 
furajer pe baza de 
resurse 
neconvenționale 
generate de 
tehnologiile 
moderne din 
industria alimentara 
si biotehnologii» 

IC –  INCDBNA-

IBNA 

1)  Formularea și 

obținerea în condiții 

de laborator a 

preparatului probiotic 

(tulpini bacteriene 

selecționate în funcție 

de activitatea 

probiotică); 

identificarea unor 

resurse proteice / 

oleaginoase mai putin 

studiate si 

caracterizarea 

nutritionala a 

acestora 

1) minim 15 tulpini 

selecționate /Tulpini 

confirmate molecular 

2) 2 tabele valori nutritive  

3) 10 recepturi de nutreț 

combinat diferențiate pe 

specii 

4) Catalog Specificații 

tehnice preparat / produs 

microbian 

5) 2 rapoarte cercetare 

6) 2 rapoarte 

experimentare 

1) Obiectiv realizat 
-S-au izolat, caracterizat  
fenotipic si confirmat 
molecular tulpini bacteriene 
de Lactobacillus spp din 
probe de conținut intestinal 
(ileon și cecum) de la puii de 
găină și purcei, 
Caracteristicile au fost 
incluse într-un catalog.  
- S-a obținut 1 preparat 
probiotic bazat pe Bacillus 
subtilis  și 1 preparat 
bacterian bazat pe Bacillus 
licheniformis; s-a stabilit 
valoarea nutritivă detaliată a  
unor surse proteino- 
oleaginoase disponibile 
local :  mazăre, sorg, boabe 

1. Livrabil realizat:  
Tabele de valori nutritive / 
Buletine de analiză. 
 
2.Livrabil realizat 
Tulpini de Lactobacillus 
izolate, identificate, 
caracterizate fenotipic și 
confirmate molecular 
3.Livrabil realizat:  
set de recepturi 
 
4. Livrabil realizat: 
-Catalog tulpini bacteriene 
caracterizate fenotipic; 
specificații tehnice tulpini 
bacteriene confirmate 
molecular /Produs 
bacterian (specificații 

P1 –UB-DMMB 

P4 –US 

P5 –USAMV Cluj 
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2) Obținerea 
produsului furajer 
complex (nutreț 
combinat + preparat 
bacterian).   
3) Evaluarea efectelor 
produsului bacterian 
asupra microbiotei 
intestinale a puilor de 
găină și purceilor și a 
calității senzoriale a 
carnii 

7) 2 cereri brevet 

8) 4 lucrări științifice 

9) 1 Raport transfer 

10) oferta de servicii de 
cercetare prezentarea în 
platforma 
www.erris.gov.ro 

de soia, floarea soarelui cu 
un nivel modificat de 
proteină (high level). S-au 
formulat recepturi de nutreț 
combinat pentru derularea 
de teste pe monogastrice 
(suine + păsări). 
 
2) Obiectiv realizat: 
-Preparatul bacterian a fost 
inclus în structuri optimizate 
de nutreț combinat, bazate 
pe resurse vegetale 
caracterizate nutrițional în 
prealabil.  
- S-a obținut un produs 
furajer complex (nutreț 
combinat + preparat 
bacterian) care s-a testat la 
purcei. 
-Pasăre: s-a obținut și 
optimizat un produs 
bacterian microîncapsulat, 
pe bază de Lactobacillus sp. 
Acest produs a fost testat pe 
pui de carne. 
- Suine: s-a obținut și 
optimizat un produs 
bacterian microîncapsulat, 
pe bază de  Lactobacillus sp.  
 
3) Obiectiv realizat: 
la pasăre, iar la purcei 
realizat parțial la purcei s-a 

tehnice) – 1 pe pasăre, 2 
porc / Manual caracterizare 
produs /Stagii-4 / buletine 
de analiză microbiologică 
 
5.Livrabil relaizat: 
2 Raport de cercetare 
1 Rapoprt de cercetare în 
lucru 
 
6. Livrabil realizat:  
2 rapoarte tehnice / 
rapoarte de stagiu 
 
7. livrabil realizat: 
4 cereri de brevet 
 
8. Livrabil realizat: 
-- 2 lucrări ISI publicate, 2 în 
recenzie 
- 7 lucrări BDI 
- 15 comunicări 
- 2 broșuri 
 
9.  Livrabil în curs: 
 -2 contracte de transfer 
 
 
10. Livrabil în curs 
 
 
 
 
 

http://www.erris.gov.ro/
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definitivat testarea biologică, 
s-au efectuat primele 
analize, iar o parte din 
probele biologice prelevate 
sunt în lucru. 
S-au stabilit, atât la puiul de 
carne cât și la purcei, 
însușirile fizice și calitățile 
senzoriale ale cărnii 
(frăgezime, suculență, 
aciditate, miros, consistență, 
aspect fibră musculară și 
grăsime, culoare, 
luminozitate, textură, forța 
la tăiere). 
-S-a determinat microflora  
intestinală (log10 UFC/g)  din 
cecum, dejecții. 
- O parte din probele de 
dejecții, conținut intestinal 
de la ultimul test pe purcei 
sunt în lucru. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

3 Proiect 3: 

«Nutriția pasărilor- o 

cale naturala de 

menținere a 

sănătății tractusului 

digestiv, 

performantelor si 

calității alimentelor  

in condițiile 

interzicerii 

antibioticelor»  

IC –  INCDBNA-
IBNA 

1) Elaborarea si 
testarea 
experimentala a unor 
noi retete furajere 
pentru gaini ouatoare 
in vederea mentinerii 
sanatatii tractusului 
digestiv, 
performantelor si 
calitatii oualor; 
 

1) studiu privind 
identificarea si 
caracterizarea unor 
fitoaditivi locali 

2)  listarea parametrilor 
monitorizati in experiment   

3) retete furajere cu 
fitoaditivi (fise de 
fabricatie, buletine de 
analiza) ; 

1) obiectiv realizat - au fost 
identificate 9 plante cu rol 
de fitoaditivi vegetali 
(alternative la 
fantiobioticelor), 
caracterizate d.p.d.v. 
nutritional; 5 din cele 9 au 
fost testate ‘in vivo’ pe gaini 
ouatoare rezultatele 
demonstrand eficacitatea 
includerii fitoaditivilor in 
hrana ginilor ouatoare, dpdv 

1) livrabil realizat- 1 baza 
de data cu compozitia 
chimica a fitoaditivilor 
studiati pentru gaini 
ouatoare si pui de carne; 

2)  livrabil realizat- fisa de 
monitorizare a parametrilor 
urmariti in experimentele 
pe gaini ouatoare si pui de 
carne. Protocoale 
experimentale 

P1 –  
UB-DMMB 

P4 –US 
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 2)  Elaborarea si 
testarea 
experimentala a unor 
noi retete furajere 
pentru puii de carne in 
vederea mentinerii 
sanatatii tractusului 
digestiv, 
performantelor si 
calitatii carnii ; 
 
3)  Evaluarea si 
valorificarea 
rezultatelor obtinute 
in urma testarii noilor 
rete furajere pentru 
gaini ouatoare si pui 
de carne hrana puilor 
de carne. 

4)  3 rapoarte de cercetare 
privind eficiența 
fitoaditvilor folositi in 
hrana pasarilor; 

5) 2 rapoarte 
experimentale (buletine de 
analiza: oua, det. 
microbiologice,  fise 
sacrificare, etc) 

6) 2 cereri de brevet 

7) articole stiintifice (ISI si 
BDI); 

8) 1 articol de popularizare; 

9) comunicari stiintifice; 

10) minim 2 contracte de 
transfer; 

11) broșura/carte; 

12) ghid; 

13) oferta de servicii de 
cercetare prezentarea în 
platforma 
www.erris.gov.ro  
 

al performantelor de 
productie, calitate 
nutritionala ou, integritate 
morfologica intestin. 
 
2) obiectiv realizat –
identificarea si 
caracterizarea fitoaditivilor 
vegetali inclusi in retetele 
furajere din cele 4 module 
experimentale ‘in vivo’ 
realizate pe pui de carne,  
rezultatele demonstrand 
eficacitatea includerii 
fitoaditivilor in hrana puilor 
de carne dpdv al 
performantelor de 
productie, calitate 
nutritionala carne, 
integritate morfologica 
intestin. 
 
3) obiectiv realizat – prin 
cuantificarea rezultatelor in 
3 rapoarte de cerecetare/2 
cereri de breve/ 9 articole 
ISI/12 articole BDI/2 
contracte de transfer/ 1 
brosura/2 ghiduri, etc 

3)  livrabil realizat- retete 
nutritionale optimizate pe 
baza fitoaditivilor furajeri 
inclusi in retetele pentru 
furajarea gainilor ouatoare 
(5) si a puilor de carne (10); 
4)  livrabil realizat- 
rapoarte de cercetare care 
includ rezultatele obtinute 
pentru faza in curs. 

5)  livrabil realizat- buletine 
de analiza pentru calitatea 
nutritionala ou/carne 
(weende ou/carne, acizi 
grasi ou/carne, polifenoli 
ou/carne, capacitate 
antiozidanta ou/carne, 
paramerii fizici ou, 
degradarea lipidica 
ou/carne, timp de raft 
ou/carne). 

6)  livrabil realizat partial- 1 
cerere de brevet depusa si 
1 cerere in curs de 
elaborare. 

7)  livrabil realizat – 9 
articole ISI (7 publicate, 2 in 
recenzie); 12 articole BDI 
(10 publicate, 2 in 
recenzie); 

8)  livrabil realizat – 1  
newsletter; 
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9)  livrabil realizat - 12 
participari la evenimente 
stiintifice (din care 5 
amanate pentru 2021) 

10)  livrabil realizat – 2 
contracte transfer 
tehnologic + 1 acord de 
colaborare; 

11)  livrabil realizat – 1 
brosura/carte (Editura 
Total Publishing București, 
2020, ISBN 978 606 9024 
52 2) 

12) livrabil realizat partial – 
1 ghid realizat de P1 (UB-
DMMB); 1 ghid realizat de 
P4 (USV); 

13) livrabil in curs de 
realizare; 

4 Proiect 4: 
«Dezvoltarea de 
produse furajere pe 
bază de extrase din 
plante, pentru 
îmbunătățirea 
performantelor 
productive prin 
manipularea 
mediului ruminal» 

IC –  UBB 1)  Identificarea si 
caracterizarea 
nutrițională a 
nutrețurilor de studiat; 
asigurarea condițiilor 
experimentale 
necesare, optimizare 
de metode; 
 
2)  Realizarea 
experimentelor pe 
animale in condiții de 
laborator, finalizarea 

1) patru produse furajere 
pe bază de extrase de 
plante,  

2) doua seturi de soluții 
tehnice transferate in 
mediul privat (acorduri de 
transfer tehnologic) 

3) 2 cereri de brevet 

4) 2 articole ISI 

5) 4 articole BDI 

6) 2 articole popularizare 

Obiectiv realizat: adăugarea 
de plus-valoare 
experimentelor pe animale 
de fermă prin cele trei 
direcții de colaborare cu 
partenerii din proiect: 
ecosistemul ruminal, 
biomarkeri asociați condiției 
de furajare, proteomica 
laptelui 
Obiectiv realizat: au fost 
estimate efectele furajării 
asupra populațiilor 

1) Livrabil realizat: produse 
furajere care pun in valoare 
constituenți ai plantelor 
(rețete pe bază de rapiță, 
drojdie de bere) 

2) Livrabil realizat: 2 
acorduri de transfer 
tehnologic 

3) Livrabil realizat: cereri 
de brevet elaborate 

 

P1 –UB-DMMB 

P2 – INCDBNA-
IBNA 

P3- IBAR 
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optimizării metodelor, 
analize preliminare 
 
3)  Realizarea 
experimentelor pe 
animale in condiții de 
fermă zootehnică, 
determinări 
biochimice derivate, 
integrarea rezultatelor 
și diseminarea 
acestora 

7) 4 comunicări științifice 

8) broșuri, pliante 
elaborate si distribuite 
(500+ exemplare) 

9) website proiect 

10) platforma ERRIS 
actualizata 

bacteriene ruminale 
(metanogene, etc.) 
 
Obiectiv realizat: au fost 
estimate efectele furajării 
asupra derivaților purinici și 
concentrației BHB din lapte 
 
Obiectiv realizat: au fost 
estimate efectele furajării 
asupra unor componente ale 
proteomului laptelui 
(fracțiuni proteice de interes 
- comercial, tehnologic, 
științific) 
 

4+5) Livrabil realizat: 7 
articole aflate în diverse 
stadii ale procesului de 
publicare, dintre care 3 
articole ISI acceptate 

6) Livrabil realizat – 2 
articole in Lumea Satului  
 
7) Livrabil realizat – 2 
comunicări deja realizate / 
2 comunicări acceptate 
 
8) Livrabil realizat – 
broșură elaborată, în curs 
de diseminare 
 
9. Livrabil realizat:  
http://www.ibna.ro/proiecte-
de-cercetare/item/110-pn-iii-
p1-1-2-pccdi-2017-0473 
 
10. Livrabil realizat:  
https://eeris.eu/ERIF-2000-
000R-1342 
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4. Detalii privind exploatarea si diseminarea rezultatelor la nivelul proiectului complex (max. 3 pag.) 

Diseminarea proiectului a fost realizată pe toata desfășurarea proiectului, fiecare etapa a celor 4 proiecte 

componente a avut inclusa cate o activitate de diseminare. De la demararea proiectului a fost creat un site 

https://www.ibna.ro/proiecte-de-cercetare/item/110-pn-iii-p1-1-2-pccdi-2017-0473 cu vizualizare publica in 

care la fiecare etapa de predare directorii de proiecte componente au postat informații despre derularea 

proiectului si rezultatele obținute. Așa cum este menționat mai sus, per total proiect diseminarea s-a realizat 

prin publicații (articole ISI si BDI si de popularizare), comunicări științifice, ghiduri, brosuri etc. Prin publicațiile 

ISI si BDI diseminarea a avut ca tinta comunitatea academica (universități/institute de cercetare) din tara si 

străinătate, iar prin comunicările la diferite manifestări/workshopuri, cereri de brevete, transfer tehnologic, 

produse etc si articolele de popularizare mai ales actorii implicați in mediul de afaceri sau practica creșterii 

animalelor. In total au fost publicate:  

# 27 Articole ISI (20 publicate, 16 in reviste din zona roșie Q1);  

# 30 Articole BDI (22 publicate, 5 acceptate si 3 in evaluare);  

# 42 Conferințe;  

# 5 alte publicații (ex. cataloage/ghiduri/brosuri etc),  

# 7 Cereri de brevete;  

# 9 Produse; 

# 9 acțiuni de transfer tehnologic.  

Diseminarea proiectului a dus la o creștere certă a vizibilității IBNA. Astfel, in proiectul component nr. 1 au 

fost diseminate rezultatele privind identificarea de noi subproduse/reziduuri bogate in compusi cu activitate 

biologica mare cu efect decontaminat si mecanismele lor de actiune, precum si avantajele utilizarii lor:  

îmbunătățirea stării de sănătate a animalelor de fermă prin reducerea efectelor negative produse de 

micototoxine cum sunt aflatoxina B1, Zearalenona, Ochraoxina A care contamineaza frecvent cerealele. 

Rezultatele proiectului au fost diseminate la nivel național si internațional prin 8 articole ISI, 7 dintre ele 

publicate in reviste de specialitate clasificate de Thomson Reuters in zona rosie (Q1), 4 articole BDI si 8 

comunicări. In proiectul component nr. 2 au fost diseminate rezultatele privind 

identificarea/izolarea/caracterizarea fenotipica si moleculara a unor tulpini bacteriene specie specifice 

(conținut intestinal din ileon și cecum de la pui de găină și purcei) cu potential probiotic (Lactobacillus sp. 

Bacillus sp.) care au fost utilizate pentru obținerea de produse bacteriene probiotice si produse furajere 

complexe incluzand noi resurse oleaginoase si aditivi probiotici. Rezultatele obținute au fost incluse intr-un 

catalog de tulpini bacteriene caracterizate fenotipic, confirmate molecular cu specificații tehnice pentru 

fiecare tulpina. Din proiect au rezultat 6 articole ISI (2 zona rosie), 11 articole BDI, 2 articole de popularizare 

si 14 comunicări la diferite manifestări științifice naționale si internaționale, 2 alte publicații (manual/catalog). 

In proiectul component nr. 3 au fost diseminate rezultate referitoare la noi soluții nutriționale (testate şi 

validate prin experiențe de digestibilitate desfășurate “in vivo”) pentru păsări care sa asigure menținerea 

https://www.ibna.ro/proiecte-de-cercetare/item/110-pn-iii-p1-1-2-pccdi-2017-0473
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sănătății tractusului digestiv, a performantelor si calității alimentelor prin folosirea unor noi retete furajere 

incluzând fitoaditivi certificați, produsi de IMM-uri locale, si care sa înlăture nevoia de antibiotice. Rezultatele 

obținute au fost diseminate la nivel național si internațional prin 10 articole ISI (6 in zona rosie Q1), 14 articole 

BDI, 16 comunicari si altele (1 carte, 2 ghiduri, 1 broșură). In proiectul component nr. 4, proiect care a inclus 

și cercetare metodologică, rezultatele au fost diseminate prin publicarea, până în prezent, a 3 articole ISI, 4 

comunicări si 2 articole de popularizare, fiind în curs de realizate și alte articole și comunicări. Acestea au 

vizat profilul proteinelor din lapte (prin aplicații de proteomică), cuantificarea ecosistemului ruminal (prin 

aplicații de geonomică), etc.  

Parte din aceste rezultate au fost exploatate prin 9 contracte/acorduri de transfer tehnologic:  

1 acord de transfer tehnologic in PC1: 

1) Acord nr. 2001/01.04.2021 incheiat cu Agro Laig Prod Serv Srl; 

3 contracte de transfer tehnologic/acord in PC2:  

2) Contract de transfer tehnologic nr. 2767/21.04.2020/021.04.2020 - SC Nellmar Transilvania SRL;  

3) Contract de transfer tehnologic nr. 2769/21.04.2020/21.04.2020 -  SC AGROPIG Farm SRL si  

4) Acord nr. 1976/ 31.03.2021. P.F.A Dragos George Oancea;  

4 contracte de transfer tehnologic in PC3:  

5) Contract de transfer tehnologic nr. 7553/28.11.2018-  incheiat cu  SC Avicola Lumina SA (nr. inreg. 

ferma 375/29.11.2018);  

6) Contract de transfer tehnologic nr. 75749/29.11.2018 incheiat cu AGROPREST 2005 SRL (nr inreg. 

ferma 26/29.11.2018);  

7) Acord de transfer tehnologic (nr. inreg. IBNA 7085/2.11.2020) incheiat cu AGROPREST 2005 SRL;  

8) Acord nr. 2027 / 01.04.2021, - AVICOL PROD Consult SRL; 

1 acord de transfer tehnologic și o acțiune de transfer tehnologic in cadrul PC4:  

9) Acord nr. 5899 / 14.09.2020, încheiat între INCDBNA și P.F.A .Cojocaru Ovidiu Gabriel si prin 

transmiterea  de rețetelor (aferente produselor furajere rezultate in proiect) către sectorul de 

dezvoltare (stației pilot pentru nutrețuri combinate) al IBNA în vederea includerii acestora în 

portofoliul de produse de uz furajer. 

Stadiul elaborării si asumării Programului comun de CDI, cu evidențierea modului de colaborare ulterioara 

intre parteneri si atragerea de noi fonduri naționale/internaționale. (max. 3 pag.)  

In urma discuțiilor cu partenerii la proiect a fost elaborat programului comun CDI, care a fost trimis 

partenerilor pentru ultimele observații, program care a fost asumat de toți partenerii. Modul de colaborare 

ulterioara intre parteneri a fost evidențiat după cum urmează: 

Selecția partenerilor din consorțiu, expertiza acestora și ariile de cercetare pe care IBNA si-a propus să le 

dezvolte si care se regăsesc în toate strategiile de cercetare naționale / internaționale (SNCD 2014-2020, 
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H2020, ATF, SCAR, MADR 2030, etc.) garantează sustenabilitatea consorțiului, participarea la viitoare 

competiții, cu șanse ridicate de reușită si cu potențial ridicat de a genera rezultate aplicative.  

De exemplu, cercetările de nutrigenomică dezvoltate in IBNA s-au realizat in colaborare cu partener 1 (UB-

DBBM) si au generat date privind efectele unor resurse furajere noi asupra performanțelor productive si 

sănătății animalelor, informații necesare fermierilor pentru a prognoza cu mai mare precizie efectele utilizării 

acestora. Folosirea de metodologii avansate de chimie analitica, biochimie (colaborarea cu partener 2-UBB si 

partener 3-IBAR), biologie moleculara bacteriana și biotehnologii alimentare (colaborarea cu partener 4-US 

si partener 5-USAMV Cluj Napoca) a permis dezvoltarea de aditivi pe baza de plante sau bacterii probiotice, 

caracterizarea mai completă a unor noi resurse furajere, estimarea mai detaliata a răspunsului fiziologic si 

imunologic al animalelor de ferma si a calității produselor animale precum si confirmarea eficienței unor noi 

strategii de furajare etc.  De asemenea, colaborarea a generat deja indicatori de rezultate, ceea ce dovedește 

eficienta parteneriatului: 22 articole ISI, 1 articole BDI publicate, 6 brevete, 37 manifestări științifice, 8 

produse de uz furajer cu aplicabilitate rapida în domeniul creșterii animalelor de ferma și altele (5), etc.  

Modul de colaborare ulterioara 

1. Directii /subiecte de cercetare agreate 

In urma analizei modului de derulare a proiectului, partenerii au identificat următoarele direcții de cercetare-

dezvoltare, în cadrul cărora va continua colaborarea după finalizarea proiectului: 

• Dezvoltarea de fitoaditivi pe bază de plante sau extracte de plante, ca înlocuitori de 

antibiotice (IBNA+US); 

• Dezvoltarea de strategii alternative privind reducerea riscului contaminării furajelor cu 

micotoxine prin utilizarea reziduurilor agroalimentare ca agenți de adsorbție si detoxifiere a 

contaminanților furajeri (IBNA + IBAR  +UB-DMMB); 

• Dezvoltarea de modele experimentale in vitro pentru evaluarea potențialului decontaminant 

al reziduurilor agroalimentare in condiții de co-contaminare simultană fungică (micotoxine), 

virala si microbiana (IBNA + IBAR + USAMV Cluj); 

• Cuantificarea efectelor unor noi fitoaditivi (plante sau extracte de plante puțin cunoscute) 

asupra interacției dintre fiziologia tractusului intestinal si microflora intestinala, comensală 

sau patogena (IBNA + USAMV Cluj);  

• Investigarea unor surse proteico-oleaginoase mai puțin caracterizate și utilizate (IBNA + US); 

• Dezvoltarea de noi produse furajere care asigură o mai eficientă utilizare a proteinei la 

rumegătoare (IBNA + UBB + UB + IBAR); 
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• Studiul unor biomarkeri ai statusului nutrițional al rumegătoarelor, în vederea dezvoltării 

unor metode de semnalare rapidă a unor greșeli de nutriție (IBNA + UBB). 

2. Modalități concrete de colaborare ulterioara 

Colaborarea cu partenerul 1 (UB-DMMB) si partenerul 3 (IBAR) va continua in anii următori in cadrul a trei 

programe doctorale care vor fi realizate de trei dintre tinerii angajați in proiectul complex: Cristina Valeria 

BULGARU, Mădălina DOBRE și Ioana BOLDEA. Cele trei teze de doctorat vor continua investigațiile privind:  

# identificarea de biomarkeri cu rol cheie in mecanismele de declansare a raspunsului imun la actiunea 

micotoxinelor,  

# evaluarea potențialului decontaminant al reziduurilor agroalimentare in condiții de co-contaminare 

simultană fungică (micotoxine), virala si microbiana,  

# estimarea efectelor unor produse de uz furajer asupra ecosistemului ruminal.  

Aprofundarea unor subiecte în cadrul proiectului complex a permis inițierea de programe doctorale (ex. 

proteomica laptelui – Alexandra OANCEA) in afara parteneriatului dar care oferă baza pentru colaborări 

viitoare cu partenerii din proiectul 8PCCDI (ex. IBNA + IBAR).  

De asemenea, colaborarea intre parteneri pe parcursul proiectul a condus la identificarea de noi domenii de 

interes comun, in afara tematicii proiectului complex (ex. biotehnologii de fermentare). Mai mult, 

cunoașterea în detaliu (datorită utilizării cecurilor B si C) a infrastructurii și expertizei partenerilor a condus la 

acorduri de principiu asupra colaborării in activități specifice, necesare derulării altor proiecte, în prezent sau 

viitor. De exemplu, colaborarea cu P5 – USAMV Cluj, pe biotehnologiile de fermentare a unor subproduse.  

Partenerii au agreat asupra utilizarea unor modalități de colaborare care permit atragerea de fonduri 

naționale / internaționale, după cum urmează: 

1. prin proiecte de cercetare finanțate din fonduri publice: 

- pregătirea de propuneri de proiecte de cercetare în cadrul competițiilor UEFISCDI 

- pregătirea de propuneri de proiecte de cercetare în cadrul competițiilor Eureka / Eurostars, etc 

2. prin derularea in comun a unor contracte CDI finanțate din fonduri private 

3. subcontractarea unor activități din cadrul proiectelor în derulare / viitoare, acolo unde au fost identificare 

zone de expertiză complementare sau subcontractarea este mai eficientă. 

4. includerea reciprocă pe lista potențialilor furnizori de servicii – analize biochimice, teste pe animale, etc. 
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5. Detalii privind angajarea si menținerea noilor cercetători 

 

Nr. posturi asumate de noi cercetători 14 

Nr. posturi ocupate de noi cercetători la 31.12 2018 14 

Nr. posturi ocupate de noi cercetători la 30.09.2020 13 

Nr. posturi ocupate de noi cercetători la 31.05.2021 8 

 

IBNA s-a angajat prin scrisoare fermă sa-si lărgească resursa umana cu 11 posturi. La sfârșitul anului 2018 

cele 11 noi posturi erau deja ocupate. In cazul in care pe parcursul desfășurării proiectului (anii 2019, 2020 și 

2021) unii dintre noii angajați au plecat sau si-au întrerupt activitatea (concedii de maternitate) au fost 

organizate noi concursuri, anunțate public in domeniile proiectelor componente. În cazul partenerului UB-

DMMB resursa umana a fost lărgită cu 3 posturi – acestea au fost ocupate încă din 2018 și sunt ocupate și în 

prezent. 

De asemenea, la 30 septembrie 2020 (data planificată inițial pentru finalizarea proiectului), din cele 14 

posturi prevăzute in cadrul proiectului, erau ocupate 13 posturi, cu mențiunea ca în cazul unuia dintre aceste 

posturi contractul era suspendat (concediu de creștere / îngrijire copil în vârstă de până la 2 ani). Pe perioada 

suspendării au fost organizate regulat concursuri pentru ocuparea postului respectiv (pe perioada 

determinata, până la întoarcerea titularului), la care însă nu s-au prezentat candidați. Al paisprezecelea post, 

neocupat la 30 septembrie 2020, a devenit vacant prin demisia salariatului, iar în perioada derulată de la 

demisia salariatului au fost organizate regulat concursuri pentru ocuparea acestuia, la care nu s-au prezentat 

candidați / candidații declarați câștigători nu s-au mai prezentat. 

La 30 mai 2021, din cele 14 posturi, sunt ocupate 8 posturi (dintre care unul suspendat pentru concediu 

de creștere / îngrijire copil în vârstă de până la 2 ani). Posturile devenite vacante au fost scoase la concurs în 

repetate rânduri, urmând de asemenea să fie organizate concursuri pentru ocuparea acestora până la 

finalizarea perioadei prevăzute în contractul de finanțare.  

 

Lista noi cercetatori 

Nr. 
crt. 

Instituție Nume Prenume 

Pozitia 
ocupata in 

cadrul 
proiectului 

Data 
angajare in 

proiect 

Perioada de 
implicare in 

proiect 

Costuri 
salariale 
alocate 

Costuri 
salariale 
platite 

1. 
INCDBNA-
IBNA-
Baloteșți 

Badea 
Silviu-

Laurenţiu 
ACS 16.04.2018 

16.04.2018 – 
25.05.2018 

1726 4787 

2 
INCDBNA-
IBNA-
Baloteșți 

Oancea Alexandra ACS; CS 01.12.2018 

01.12.2018 - 
01.10.2020 

01.10.2020 –  
prezent 

39698 88071 
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3 
INCDBNA-
IBNA-
Baloteșți 

Boldea 
Ioana - 
Maria 

ACS; CS 16.04.2018 

16.04.2018 - 
01.08.2020 

01.08.2020 – 
22.10.2020 

48328 60386 

4 
INCDBNA-
IBNA-
Baloteșți 

Gavriş Teodor ACS 16.04.2018 
16.04.2018 – 
14.10.2019 

29342 36224 

5 
INCDBNA-
IBNA-
Baloteșți 

Lupu Alexandra ACS 16.04.2018 

16.04.2018-
24.11.2019 

25.11.2019 - 
CIC 

29342 33465 

6 
INCDBNA-
IBNA-
Baloteșți 

Bulgaru 
Valeria -
Cristina 

ACS; CS 01.06.2018 

01.06.2018 - 
01.08.2020 

01.08.2020 - 
prezent 

48328 108489 

7 
INCDBNA-
IBNA-
Baloteșți 

Perțea 
Ana - 
Maria 

ACS 01.12.2018 

01.12.2018 - 
27.10.2020; 
28.10.2020 - 

CIC 

31068 41058 

8 
INCDBNA-
IBNA-
Baloteșți 

Dionisie 
Mihai - 
Viorel 

ACS 03.01.2019 
03.01.2019 – 
04.04.2019 

5178 7111 

9 
INCDBNA-
IBNA-
Baloteșți 

Dore 
Ioana - 

Mădălina 
ACS 16.07.2019 

16.07.2019 – 
05.02.2021 

25890 66554 

10 
INCDBNA-
IBNA-
Baloteșți 

Idriceanu Lavinia ACS; CS 01.06.2018 

01.06.2018 - 
01.08.2020 

01.08.2020 - 
prezent 

48328 79010 

11 
 

INCDBNA-
IBNA-
Baloteșți 

Târnoveanu Emanuel ACS 01.12.2018 
01.12.2018 – 
30.09.2020 

37972 57772 

12 
INCDBNA-
IBNA-
Baloteșți 

Grigore 
Daniela -
Mihaela 

ACS 16.04.2018 
16.04.2018 – 
03.09.2019 

25890 37871 

13 
INCDBNA-
IBNA-
Baloteșți 

Chelaru 
Nicoleta - 

Raluca 
ACS 03.01.2019 

03.01.2019 – 
14.08.2019 

12082 18097 

14 
INCDBNA-
IBNA-
Baloteșți 

Anghel 
Andrei-
Cristian 

ACS 01.05.2020 
01.05.2020 - 

prezent 
8630 57276 

15 
UB-
DMMB 

Gune 
Iulia Elena 

 
ACS; CS 1.12.2018 

1.12.2018-
prezent 

46200 51722 

16 
UB-
DMMB 

Popescu 
Roua 

Gabriela 
ACS; CS 1.12.2018 

1.12.2018- 
prezent 

46200 
51722 

 

17 
UB-
DMMB 

Gharbia Sami ACS; CS 1.12.2018 
1.12.2018- 

prezent 
46200 51722 

 

Pentru fiecare post de nou cercetător din proiect se va detalia modalitatea de menținere a postului in 

instituție (art. 6.1.24 din Contractul de finanțare). 
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Coordonator: INCDBNA-IBNA-11 posturi asumate  

Nr. 
crt. 

Instituție Nume Prenume 
Pozitia ocupata 

in cadrul 
proiectului 

Modalitate menținere 
post (proiecte/alte 

surse) 

1 
INCDBNA-
IBNA-Baloteșți 

Oancea Alexandra CS 
PN 19 9 01 03 
PN 19 9 01 02 

ADER 9.1.2 

2 
INCDBNA-
IBNA-Baloteșți 

*  CS PN 19 9 01 03 

3 
INCDBNA-
IBNA-Baloteșți 

*  ACS 
PN 19 9 01 02 

4 
INCDBNA-
IBNA-Baloteșți 

Bulgaru 
Valeria -
Cristina 

ACS; CS 
PN 19 9 01 01 

PED 396 
ADER 9.2.1 

5 
INCDBNA-
IBNA-Baloteșți 

Perțea 
Ana - 
Maria 

ACS 
PN 19 9 01 01 

PED 396 

6 
INCDBNA-
IBNA-Baloteșți 

*  ACS 
PN 19 9 01 01 

PED 396 
ADER 9.1.2 

7 
INCDBNA-
IBNA-Baloteșți 

Idriceanu Lavinia CS 
PN 19 9 01 04 

ADER 9.1.4 

8 
INCDBNA-
IBNA-Baloteșți 

*  CS ADER 914 
PN 19 9 01 04 

 

9 
INCDBNA-
IBNA-Baloteșți 

*  ACS ADER 914 
PN 19 9 01 04 

 

10 
INCDBNA-
IBNA-Baloteșți 

Anghel 
Andrei-
Cristian 

ACS 
PN 19 9 01 01 

PED 396 
ADER 9.1.2 

*posturi vacante la 31.05.2021 / menținute conform contractul de finanțare 

 

  Partener 1: UB-DBBM- 3 posturi asumate 

Nr. 
crt. 

Institutie Nume Prenume 
Pozitia ocupata in 
cadrul proiectului 

Modalitate 
menținere post 

(proiecte/alte surse) 

1 
UB-
DMMB 

Gune  Iulia Elena doctorand 
Surse proprii-UB 

2 
UB-
DMMB 

Popescu 
Roua 

Gabriela 
doctorand 

Surse proprii-UB 

3 
UB-
DMMB 

Gharbia Sami doctorand 

PN-III-P1-1.1-PD-
2019-0337-ADSC-

DIALIVER;  
Surse proprii-UB 
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6. Indicatori de rezultat 

Indicatori 
Descriere/Denumire 
  

Nr. 

Locuri de munca nou create in cercetare (norma 
intreaga) 

Noi cercetatori asumati:  14 

Noi cercetatori angajati:  14 

 
Consolidarea capacitatii institutiilor cu posibilitati de 
relansare (cecuri): 

Cecuri de tip B: stagii de pregatire (cercetare) si/sau vizite de lucru (scurta 
durata):  

15 

Cecuri de tip C: stagii de formare/instruire pentru resursa umana nou angajata si 

pentru intelegerea de noi tehnici si tehnologii:  

10 

Servicii de cercetare oferite (realizate) prin utilizarea 
infrastructurii de cercetare disponibila pentru 
implementarea proiectului (cecuri):  

Cecuri de tip A1: servicii de cercetare oferite intre partenerii consortiului - 

Cecuri de tip A2: servicii de cercetare oferite de partenerii consorțiului unor terte 
parti 

- 

Articole publicate/acceptate/in evaluare in reviste 
indexate ISI  

Titlu articol/An aparitie/Revista/Autori/Status (in evaluare/acceptat/publicat): 

1. The Impact of Dietary Grape Seed Meal on Healthy and Aflatoxin B1 
Afflicted Microbiota of Pigs after Weaning.Toxins (Basel). 2019 Jan 
8;11(1). pii: E25. doi: 10.3390/toxins11010025. Grosu IA, Pistol GC, 
Taranu I, Marin DE. – publicat 

2. Cytotoxic and inflammatory effects of individual and combined exposure 
of HepG2 cells to zearalenone and its metabolites. Marin D.E., G. C. 
Pistol, C. V. Bulgaru, I. Taranu. Naunyn-Schmiedeberg's Archives of 
Pharmacology. 2019 Aug;392(8):937-947. doi: 10.1007/s00210-019-
01644-z. Epub 2019 Mar 27. – publicat 

3. MicroRNA profiling in kidney in pigs fed ochratoxin A contaminated diet. 
Ecotoxicology and Environmental Safety 184 (2019) 109637 
https://doi.org/10.1016/j.ecoenv.2019.109637. Marin D.E., C. Braicu, 

27 
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G.Dumitrescu, G. C. Pistol, R. Cojocneanu, I. Berindan Neagoe, I. Taranu. 
– publicat 

4. Liquid egg products characterization during storage as a response of 
novel phyto-additives added in hens diet. 2019. Emirates Journal of Food 
and Agriculture [EJFA], vol. 31, ISSUE –Tatiana Dumitra Panaite, Silvia 
Mironeasa, Mădălina Iuga, Petru Alexandru Vlaicu – publicat 

5. Effect of dietary chromium supplementation on meat nutritional quality 
and antioxidant status from broilers fed with n-3 PUFA enriched diets. 
2019.  Animal, pp 1–9, A.E. Untea, T.D. Panaite, C. Dragomir, M. Ropota, 
M. Olteanu, I. Varzaru doi:10.1017/S1751731119001162 – publicat 

6. Apparent faecal digestibility of essential amino acids from Ω3 pufa diets 
for laying hens. Varzaru et al., (2019). Brazilian Journal of Poultry 
Science, 21(3):1-8. http://dx.doi.org/10.1590/1806-9061-2019-1025-
publicat 

7. The effect of Bacillus licheniformis as direct-fed microbial product on 
growth performance, gastrointestinal disorders and microflora 
population in weaning piglets. 2020. Dumitru M., Habeanu M., Lefter 
N.A., Gheorghe A. Rom Biotechnol Lett.; 25(6): 2060-2069. DOI: 
10.25083/rbl/25.6/2060.2069– publicat 

8. Effects of Bacillus spp. use as a dietary probiotic in weaning piglets. 2020. 

Dumitru M., Hăbeanu M., Sorescu I. The South African Journal of Animal 

Science (SAJAS) – acceptat 
 

9. Assessment of associated effects of the milk and feed composition on 

suckling piglet’s growth parameters, immune response and digestive 

disorders. 2020. Mihaela Hăbeanu, Anca Gheorghe, Mihaela Dumitru, 

Nicoleta Aurelia Lefter, Lavinia Idriceanu, Smaranda Mariana Toma, Crina 

Daniela Neacșu, Gina Cecilia Pistol. Archive of Animal Nutrition -in 

evaluare. 
 

10. Grape seed waste counteracts the aflatoxin B1 toxicity in piglets 

mesenteric lymph nodes. 2020. D. E. Marin, C. V. Bulgaru, C. A. Anghel, 

http://ejfa.info/
http://ejfa.info/
http://dx.doi.org/10.1590/1806-9061-2019-1025-publicat
http://dx.doi.org/10.1590/1806-9061-2019-1025-publicat
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G. C. Pistol, M. I. Dore, M. L.Palade and I. Taranu. Toxins (Basel). 2020 

Dec; 12(12): 800.Published online 2020 

15. doi: 10.3390/toxins12120800– publicat 

11. Assessment of food by-products potential for simultaneous Aflatoxin B1 
and Zearalenone binding. Toxins. 2020. L. M. Palade, M. I. Dore, D.E. 
Marin, M. C. Rotar and I.Taranu. Toxins (Basel). 2020 Dec; 12(12): 
800.Published online, doi: 10.3390/toxins12120800– publicat  

12. Diet containing grape seed meal by-product counteracts AFB1 toxicity in 
liver of pig after weaning. Ecotoxicology and Environmental Safety. 203 
(2020) 110899.Taranu I., Hermenean A., Bulgaru C., Pistol GC, Ciceu A., 
Grosu A. I, Marin D.E. – publicat 

13. The effectiveness of dietary by-product antioxidants on induced CYP 

genes expression in piglets fed aflatoxin B1 contaminated diet. 2020. 

Roua Gabriela Popescu, Cristina Bulgaru, Arabela Untea, Mihaela Vlassa, 

Miuta Filip, Daniela Marin, Ionelia Taranu, Anca Dinischiotu and Sergiu 

Emil Georgescu. Toxins, Volume: 13, Issue: 2, Article Number: 148, DOI: 

10.3390/toxins13020148 – publicat 
 

14. Effects of dietary extruded linseed and Lactobacillus acidophilus on 

growth performance, carcass traits, plasma lipoprotein response, and 

cecal bacterial populations in broiler chicks. Anca Gheorghe, Nicoleta A. 

Lefter, Lavinia Idriceanu, Mariana Ropotă and Mihaela Hăbeanu. 2020. 

Italian Journal of Animal Science. 19(1): 822-832. 

https://doi.org/10.1080/1828051X.2020.1801359.– publicat 
 

15. The Effects of Dietary Inclusion of Bilberry and Walnut Leaves in  
Laying Hens’ Diets on the Antioxidant Properties of Eggs. Untea, A. E., 
Varzaru, I., Panaite, T. D., Gavris, T., Lupu, A., & Ropota, M. (2020). 
Animals, 10(2), 191. https://doi.org/10.3390/ani10020191-publicat  
 

16. Effects of Supplementing Grape Pomace to Broilers Fed Polyunsaturated 
Fatty Acids Enriched Diets on Meat Quality. Turcu, R.P., Panaite, T.D., 
Untea, A.E., Șoica, C., Iuga, M., & Mironeasa, S., (2020). Animals, 10(6), 

https://doi.org/10.1080/1828051X.2020.1801359
https://doi.org/10.3390/ani10020191
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947. https://doi.org/10.3390/ani10060947 -publicat  
 

17. Effects of Dietary Inclusion of Bilberry and Walnut Leaves Powder on the 
Digestive Performances and Health of Tetra SL Laying Hens. Popescu, R. 
G., Voicu, S. N., Pircalabioru, G. G., Ciceu, A., Gharbia, S., Hermenean, A., 
Georgescu, S. E., Panaite, T. D. & Dinischiotu, A. (2020). Animals, 10(5), 
823. https://doi:10.3390/ani10050823-publicat  

 
18. Effect of dietary orange and grapefruit peel on growth performance, 

health status, meat quality and intestinal microflora of broilers chickens. 

P.A. Vlaicu, Untea, A. E., T.D. Panaite, R.P. Turcu. (2020). Italian Journal 

of Animal Science (TJAS). 

https://doi.org/10.1080/1828051X.2020.1845576-publicat 
 

19. Fatty acids profile of milk altered by the inclusion of the whole 

rapeseeds and pumpkin seed cakes in the diets of Murciano Granadina 

goats. 2020. Ioana Boldea, Cătălin Dragomir, Mihai Gras, Mariana 

Ropotă. South African Journal of Animal Science- acceptat  

 

20. Utilization practices and future perspectives for brewers` by-products in 

ruminants` nutrition; productivity and environmental aspects. Ioana 

Boldea, Cătălin Dragomir, Veronica Lazăr. 2020. Journal of Applied 

Animal Research- in evaluare. 
 

21. The effects of rapeseeds supplementation on bovine milk protein 

fractions. Oancea, A.-G, Dragomir, C., Pistol, G.-C., Cismileanu, A., Toma, 

S. 2020. International Food Research Journal-in evaluare. 
 

22. Simultaneous quantification of four purine derivatives biomarkers in 

cow’s milk by using high performance liquid chromatography - diode 

array detection (HPLC-DAD) and solid-phase extraction (SPE). Mihaela 

Vlassa, Miuța Filip, Cătălin Dragomir. 2020. Journal of Chromatography 

B. Doi.org/10.17221/297/2020. -publicat 

 

https://doi.org/10.3390/ani10060947
https://doi:10.3390/ani10050823
https://doi.org/10.1080/1828051X.2020.1845576-publicat
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23. Zearalenone and the Immune Response. Bulgaru CV, Marin DE, Pistol GC, 

Taranu I. Toxins, 2021 13(4):248; 

https://doi.org/10.3390/toxins13040248-publicat 
 

24. Isolation, identification, preservation and determinations of lactic acid 

bacteria from chicken’s gut content at 26 days old. Dumitru M., Sorescu 

I., Ciurescu G., Habeanu M. Rom Biotechnol Lett.: 2021/26(4)- acceptat 
 

 

25. Effects of Grape Seed Oil Supplementation to Broilers Diets on Growth 

Performance, Meat Fatty Acids, Health Lipid Indices and Lipid Oxidation 

Parameters. Turcu, R. P., Panaite, T. D., Untea, A. E., Vlaicu, P. A., Badea, 

I. A., & Mironeasa, S., 2021. Agriculture, 11(5), 404, doi.org/ 

103390/agriculture11050404-publicat.  
 

26. Study on the influence of dietary sea buckthorn meal on nutritional 

properties of laying hens eggs. Untea, A. E., Panaite, T. D., Varzaru, I., 

Turcu, R. P., Gavris, T., & Lupu, A., 2021.Czech Journal of Animal Science, 

https://doi.org/10.17221/239/2020-CJAS -publicat 
 

27. Effect of dietary watermelon rind powder and sea buckthorn meal on 

performance, blood parameters, gut microbiota and intestinal 

morphology of laying hens. Panaite, T.D., Saracila, M., Vlaicu P. Al., 

Cismileanu, A., Varzaru, I., Popescu, R.G., Voicu, S.N., Pircalabioru, G.G., 

Gharbia, S., Hermenean, A. Research in Veterinary Science – evaluare 

 

Articole publicate/acceptate/in evaluare in reviste 
indexate BDI 

Titlu articol/An aparitie/Revista/Autori/Status (in evaluare/acceptat/publicat) 
 

1. Effect of Cereal Contaminants on the Inflammation and Oxidative Stress 
in the Gut of Weanling Piglets. Scientific Papers: Animal Science and 
Biotechnologies USAMV Timisoara, Vol 51, No 1, pp38-42. 2018. Marin 
D. E., Pistol G. C., Gras M., Palade M., Taranu I. – publicat 

 

2. Role of probiotics in counteracting the effect of usual feed contaminants 
in swine.  Scientific Papers- Animal Science and Biotechnologies, USAMV 

30 

https://doi.org/10.3390/toxins13040248-publicat
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Timisoara: Lucrări Ştiinţifice - Seria Zootehnie, 2019, vol. 72, 155-160 
Marin D.E, Pistol G, Mihai Gras, Cătălin Rotar, Ionelia Taranu. – publicat 

 

3. Effect of low-fiber sunflower meal and phytase addition on broiler 
carcass traits, and meat quality. Archiva Zootehnică. 2019, 22(1), 32-47. 
Grigore D.M , Ciurescu G., Idriceanu I., Mironeasa S., Iuga M, Băbeanu N- 
publicat. 

 

4. Preliminary characterization in vitro of Bacillus licheniformis strain for 
used as a dietary probiotic. Scientific Bulletin. Series F. Biotechnologies, 
2019, Vol. 23, 164-172. ISSN 2285-1364, CD-ROM ISSN 2285-5521, ISSN 
Online 2285-1372, ISSN-L 2285-1364 Dumitru Mihaela, Sorescu Ionuț, 
Habeanu Mihaela, Tabuc Cristina, Jurcoane Stefana- publicat. 
 

5. Quality assessment of eggs from laying hens fed with a plant mixture 
supplement. Scientific Papers USAMV Timisoara: Animal Science and 
Biotechnologies, 52(1): 19-26.Premiul II – sectiunea: BIOENGINEERING 
OF ANIMAL RESOURCES, 2019, Alexandra Lupu, Arabela Untea, Teodor 
Gavris, Margareta Olteanu, Tatiana Panaite. – publicat. 

 

6. Effect of the dietary oil mixture for laying hens on the apparent 
absorption coefficients of some trace elements. Scientific Papers: Animal 
Science and Biotechnologies USAMV Timisoara, 2019. 52(1): 116-122. 
Premiul II – sectiunea: BIOENGINEERING OF ANIMAL RESOURCES, 
Cristina Soica, Petru Alexandru Vlaicu, Arabela Untea, Iulian Stanel. – 
publicat. 
 

7. Feeding value of local phyto-additives, potential ingredients in poultry 
diets. 2019. International Conference “Agriculture for Life, Life for 
Agriculture”, USAMV Bucuresti, Tatiana Dumitra Panaite, Rodica Diana 
Criste, Margareta Olteanu, Arabela Elena Untea, Mariana Ropota, Iulia 
Varzaru, Alexandra Lupu. – publicat 
 

8. Chemical and nutritional properties of potential phytoadditives used in 
animal nutrition. 2019.  International Conference “Agriculture for Life, 
Life for Agriculture”, USAMV Bucuresti, Alexandra Lupu, Margareta 
Olteanu, Arabela Untea, Iulia Varzaru, Mariana Ropota. – publicat. 
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9. In vitro probiotic properties of a lactic acid bacteria isolated from a 
broiler chicken. Dumitru M., Sorescu I., Ciurescu G., Tabuc C., Hăbeanu 
M., Chelaru N.R. 2019, Filodiritto Ed. Proceedings, 326-338. – publicat. 
 

10. Cytotoxic effects of individual and binary combinations of zearalenone 
and ochratoxin a on liver. Archiva Zootechnica, 2020, vol 23, I, 73-80. 
Marin D.E, Pistol G, Taranu I. – publicat. 

 

11. Effect of a natural oil blend on intestinal microflora population in layers 
diet. Scientific Papers-Animal Science Series: Lucrări Ştiinţifice - Seria 
Zootehnie, 2019, vol. 72: 60-66. Stanel et al., -publicat. 
 

12. In vitro evaluation of probiotic properties of a lactic acid bacteria 
isolated from piglet. Scientific Papers: Animal Science. Lucrări Stiințifice-
Seria Zootehnie, 73(25): 28-31. 2020, Chelaru R., Dumitru M., Sorescu I., 
Habeanu M.– publicat. 

 

13. Effects of the dietary millet (Panicum Miliaceum) on some quality 
characteristics of liver, Longissimus dorsi and Semitendinosus muscle on 
pigs.2020. Scientific Papers-Animal Science Series: Lucrări Ştiinţifice - 
Seria Zootehnie. vol. 73, p 271-276, Idricenu Lavinia, Silvia Mironeasa, 
Nicoleta Aurelia Lefter, Anca Gheorghe, Mădălina Iuga, Daniela Mihaela 
Grigore, Mihaela Hăbeanu – publicat. 

 

14. Effects of the extruded linseed and walnut meal on some quality 
characteristics of longissimus dorsi and semitendinosus muscle of pigs. 
2020. Lavinia Idriceanu, Silvia Mironeasa, Anca Gheorghe, Nicoleta 
Aurelia Lefter, Madalina Iuga, Daniela Mihaela Grigore, Mihaela 
Habeanu. Scientific Papers. Series D. Animal Science. Vol. LXIII, No. 1, p 
128- 134 – publicat. 

 

15. Effect of the inclusion of grape seed oil in broiler diet on the intestinal 
microflora balance. Panaite, T. D., Saracila, M., Soica, C., Tabuc, C., 
Vlaicu, Al., Olteanu, M., Turcu, R., 2020, Journal of Hygienic Engineering 
& Design, Macedonia, 33, 225-232 –publicat 
 

16. Nutritional characterization and the antioxidant properties of sweet 
orange and red grapefruit peels. Vlaicu, P. A., Panaite, T. D., Untea, A. E., 
Saracila, M., Margareta, O. 2020. Scientific Papers-Animal Science Series: 

http://www.ibna.ro/arhiva/AZ-23-1/2020-V23-1-07-Marin.pdf
http://www.ibna.ro/arhiva/AZ-23-1/2020-V23-1-07-Marin.pdf
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Lucrări Ştiinţifice - Seria Zootehnie, University of Agricultural Sciences 
and Veterinary Medicine Iasi, vol. 73:112-118- publicat 
 

17. Meat quality of breast from broilers fed a diet supplemented with 
orange and red grapefruit dried peel. Vlaicu P. A, Turcu R. P., Mironeasa 
S., Panaite T. D., 2020. Scientific Papers. Series D. Animal Science. Vol. 
LXIII, No. 1: 161-169; ISSN 2285-5750; ISSN CD-ROM 2285-5769; ISSN 
Online 2393-2260; ISSN-L 2285-5750- publicat 

 

18. Rosehip (Rosa canina) as a beneficial dietary feed in poultry nutrition: 
Review. Vlaicu P.A., R.P. Turcu, T.D. Panaite. 2020. Advanced Research in 
Life Sciences –ARLS. ISSN: 2543-8050, pp. 11-15 DOI: 
https://doi.org/10.2478/arls-2020-0012- publicat 
 

19. Effect of vegetable by-products supplements on coefficients of apparent 
absorption from laying hen diets. Vlaicu P.A., T.D. Panaite, I. Varzaru, 
2020. Scientific Papers: Animal Science and Biotechnologies, 53 (1) 
acceptat. 
 

20. Secondary effects of fedding grape pomace to dairy cows on their 
immunity and anti-oxidant defence systems. Cătălin DRAGOMIR, Daniela 
E. MARIN, Gina C. PISTOL, Mihai A. Gras, Smaranda TOMA, Ionelia 
TARANU. 2020. Waste and Biomass Valorisation Journal-in evaluare. 
 

21. Response of antioxidant status in kidney of pigs fed aflatoxin B1 

contaminated diets to grape seed meal supplementation. Palade LM, 

Pertea AM, Taranu I. Archiva Zootechnica vol. 24, nr. 1, pp. 17-31, 2021-

publicat 
 

22. Dynamic plasma biochemical profile changes of weaning piglets fed diets 

containing different levels of Bacillus spp. as a probiotic product .    

Idriceanu L., Dumitru M., Lefter N.A., Gheorghe A., Hăbeanu M .  Archiva 

Zootechnica. 23(2), 155-169, 2020. DOI:10.2478/azibna-2020-0020-

publicat 
 

https://doi.org/10.2478/arls-2020-0012
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23. Effects of direct-feed microbial Bacillus supplementation on piglet’s 

microbiota. Dumitru M., Hăbeanu M., Lefter N. Scientific Bulletin. Series 

F. Biotechnologies. 2020-acceptat 
 

24. Identification and characterization of Bacillus megaterium as probiotic 

bacteria in chickens broiler feed. Dumitru M., Lefter N., Idriceanu L., 

Ciurescu G., Habeanu M. Scientific Papers: Animal Science and 

Biotechnologies. 2021. 54(1)- acceptat 
 

25. Performance and intestinal microflora response of broilers to a probiotic 

mixture supplementation. Gheorghe A., Hăbeanu M., Dumitru M., Lefter 

N.A., Idriceanu L. Archiva Zootechnica- evaluare  

26. Oxidative stability of breast meat from broilers fed diets supplemented 

with synbiotic and organic acids. Autori: A. E. Untea, T. D. Panaite, 

Archiva Zootechnica, 23:2, 73-83-publicat 

27. Effects of dietary supplementation of alfalfa meal and rice bran on 
growth performance, carcass characteristics and intestinal microbiota in 
broilers, Varzaru I., Panaite T.D., Untea A.E., Archiva Zootechnica, 23:2, 
117-128-publicat 

28. The influence of dietary citrus peel on performances, carcass traits, 
color, texture and primary oxidation products of broiler chicken thigh 
meat. Petru Alexandru Vlaicu, Tatiana Dumitra Panaite, Mihaela Saracila, 
Madalina Iuga. Scientific Papers Animal Science and Biotechnologies, 
2021 54(1) – acceptata 

29. Effect of storage time and temperature on internal quality and shelf life 
of eggs from hens fed diets rich in polyunsaturated fatty acids and 
antioxidants. Petru Alexandru Vlaicu, Tatiana Dumitra Panaite, Gabriela 
Maria Cornescu. Scientific Papers Series D. Animal Science. 2021 - 
acceptat 

30. Production and evaluation of extracellular enzymes from Bacillus 
licheniformis in different raw materials used in animal feed.  Dumitru M., 
Habeanu M.. Scientific Papers. Series D. Animal Science, 2021-acceptat  

Carte/Brosura/ghid 1. NOI STRATEGII NUTRITIONALE PENTRU GAINI OUATOARE PRIVIND  
MENTINEREA SANATATII TRACTUSULUI DIGESTIV, PERFORMANTELOR SI 

3 
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CALITATII ALIMENTELOR  IN CONDITIILE INTERZICERII ANTIBIOTICELOR. 
Untea A.,  Panaite T.D., Turcu R.P.,  Varzaru I., Mironeasa S., Saracila M., 
Vlaicu P.A., Olteanu M.,Dinischiotu  A., Editura Total Publishing 
București, 2020, ISBN 978 606 9024 52 2-publicat 

2. TENDINTE IN NUTRITIA PASARILOR. REZULTATE TEHNICO-STIINTIFICE. 
Mironeasa S.,2020 - Ghid destinat pentru corpul didactic si studentii din 
universitatile de profil-publicat 

3. GHID PRIVIND EFECTUL ANTIOXIDANTILOR ASUPRA NUTRITIEI SI 
REPRODUCERII PASARILOR. Sorina Nicoleta Voicu, Roua Gabriela 
Popescu, Sergiu Emil Georgescu, Anca Dinischiotu- publicat 

Participari la conferinte Denumire manifestare/Tip/Titlu/An 

1. 12th World Congress on Polyphenols Applications: Bonn Polyphenols 
University of Bonn. Preliminary assessment of fiber and polyphenol rich 
food-derived residues: aflatoxin B1 and zearalenone binding potential., 
Germany, 25 -28.09.2018 

2. 40th Mycotoxin Workshop, Munchen, Germany. 2018 Individual and 
combined cytotoxic effects of co-occurring mycotoxins of zearalenone 
family on HepG2 cells.  

3. Comparative proteomics of fresh and frozen bovine milk. The Annual 
International Conference of the Romanian Society of Biochemistry and 
Molecular Biology, Bucharest, 5-7th September, 2018. 

4. 13th World Congress on Polyphenols Applications, Malta, Comparative 
efficacy of agricultural byproducts in sequestering aflatoxin B1 and 
zearalenone: grape seed and seabuckthorn meals. September 30 - 
October 1, 2019. 

5. 41st Mycotoxin Workshop. Effect Of Concomitant Exposure To 
Zearalenone And Soybean Of Caco2 Cells. 6-8 May, Lisabona, 2019. 

6. 41th Mycotoxin Workshop Effect of concomitant exposure to 
zearalenone and soybean of CaCo2 cells. 2019, 6-8 Mai, Lisabona, 
Portugalia. 

7. 15th International Symposium of Animal Biology and Nutrition organized 
by the National Research-Development Institute for Animal Biology and 
Nutrition. Some freeze dried fibre from agro-food residues 

42 
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characterization by physico-chemical, thermal and spectroscopic 
methods. - IBNA Balotești- September 27, 2019. 

8. The 33rd EFFoST International Conference: Sustainable Food Systems - 
Performing by Connecting, Wageningen University & Research Physico-
chemical, thermal and spectroscopic characterization of some freeze-
dried fruit and vegetable waste, used as feed supplement for the 
reduction of the toxic effect of aflatoxin B1 in swine, Rotterdam, The 
Netherlands, 12-14 November 2019. 

9. 25th International Symposium on Separation Sciences HPLC 
characterization of some bioactive compounds from agro-food residues, 
Lodz, Poland, 15-18 September 2019. 

10. International Symposium of Animal Biology and Nutrition organized by 
the National Research-Development Institute for Animal Biology and 
Nutrition - The effect of a diet with flax meal and citrus peel on the 
production performances and on the plasma energy profile of broiler 
chickens. 15th IBNA Balotești- September 27, 2019.  

11. 15th International Symposium of Animal Biology and Nutrition organized 
by the National Research-Development Institute for Animal Biology and 
Nutrition Dietary Effects of some not conventional feed ingredients on 
plasma lipoprotein profile in growing fattening pigs 27 sept, 2019, 
Balotesti, Romania. 

12. International Scientific Symposium „Modern animal husbandry - Food 
safety and durable development” Faculty of Animal Sciences, University 
of Agricultural Sciences and Veterinary Medicine Changes in the gut 
microbiota of broiler chickens after Lactobacillus sp. probiotic 
treatments, October 17 - 18, 2019, Iasi Romania. 

13. European Biotechnology Congress Effects of Bacillus subtilis use as a 
dietary probiotic in weaning piglets., 11-13 apr 2019, Valencia, Spania. 

14. Symposium " Modern animal husbandry - Food safety and durable 
development ", Faculty of Animal Sciences, University of Agricultural 
Sciences and Veterinary Medicine In vitro probiotic properties of a lactic 
acid bacteria isolated from a broiler chicken., October 17 - 18, 2019, Iasi 
Romania. 

15. International Scientific Symposium „Modern animal husbandry -, 
University of Agricultural Sciences and Veterinary Medicine Food safety 
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and durable development” Faculty of Animal Sciences In vitro evaluation 
of probiotic properties of a lactic acid bacteria isolated from piglet., 
October 17 - 18, 2019, Iasi Romania. 

16.  22nd European Symposium on Poultry Nutrition (ESPN)Influence of the 
dietary buckthorn meal in high polyunsaturated fatty acids layer diets on 
egg quality, 10 -13 June 2019, Gdańsk (Poland). 

17. XVIII European Symposium on the Quality of Eggs and Egg Products and 
XXIV European Symposium on the Quality of Poultry Meat Effect of 
dietary blackberry and nut tree leaves on egg quality. 23-26 June 2019, 
Cesme-Izmir (Turkey). 

18. Sesiunea Științifică Studențească a Facultății de Biologie Evaluarea 
efectelor unor aditivi furajeri cu efect antioxidant asupra enzimelor 
digestive ale găinilor din rasa Tetra SL, – Ediția 2019, mai 2019, 
Bucuresti. 

19. Sesiunea Științifică Studențească a Facultății de Biologie – Ediția 2019. O 
perspectivă nutrițională privind eliminarea antibioticelor din hrana 
păsărilor, mai 2019, Bucuresti. 

20. The 33rd EFFoST International Conference: Sustainable Food Systems - 
Performing by Connecting Preliminary results on the influence of 
particular feeding situations on the level of some potential biomarkers in 
cows' milk., Wageningen University & Research, Rotterdam, The 
Netherlands, 12-14 November 2019. 

21. "Agriculture for Life, Life for Agriculture", organizata de  Universitatea de 
Ştiinţe Agronomice și Medicină Veterinară Feeding value of local phyto-
additives, potential ingredients in poultry diets. Bucureşti, in perioada  6 
– 8  iunie, 2019. 

22. 15th International Symposium of Animal Biology and Nutrition (IBNA 
Balotesti). The effects of using an oil mix in laying hens’ diet on egg yolk 
cholesterol concentration - on September 27, 2019.  

23. 15th International Symposium of Animal Biology and Nutrition (IBNA 
Balotesti). The effects of some wine industry by-products, added in the 
diets of broilers, on the energy profile of the blood plasma-on 
September 27, 2019. 

24. 15th International Symposium of Animal Biology and Nutrition organized 
by the National Research-Development Institute for Animal Biology and 
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Nutrition (IBNA Balotesti). Effects of using white and red grape pomace 
in broilers diet on meat color- on September 27, 2019. 

25. Simpozionul  ”Agriculture for life, life for agriculture”. Preliminary 
characterization in vitro of Bacillus licheniformis strain for used as a 
dietary probiotic. USAMV București, 6-8 iunie 2019.  

26. 7th Annual Conference “Strengthening Food Security and Environmental 
Sustainability”. The influence of Bacillus licheniformis as feed additive on 
performances and gastrointestinal disorders of weaning piglets. April 28, 
2020, Bucharest Romania. 

27. 7th Annual Conference Strengthening Food Security and Environmental 
Sustainability. Abordări sistemice și posibile soluții inovatoare de 
reducere a emisiilor de gaze cu efect de seră din sectorul zootehnic, în 
contextul noului pact verde european – «de la fermă în furculiță. Soluție 
nutrițională pe bază de sorg, mazăre și Bacillus licheniformis ca aditiv 
furajer pentru purcei în criza de înțărcare. INCE/CE-MONT, sept 2020 
online  

28. 7th Annual Conference Strengthening Food Security and Environmental 
Sustainability. Abordări sistemice și posibile soluții inovatoare de 
reducere a emisiilor de gaze cu efect de seră din sectorul zootehnic, în 
contextul noului pact verde european – «de la fermă în furculiță. 
Cercetări in vitro asupra tulpinii de Bacillus licheniformis în vederea 
utilizării în hrana purceilor în criza de înțărcare ca sursă de aditiv furajer 
INCE/CE-MONT, sept 2020 online 

29. 7th Annual Conference Strengthening Food Security and Environmental 
Sustainability. New Research on Bacillus licheniformis Bio Feed Additive 
Effects on Piglet’s Microbiota during Weaning crisis. INCE/CE-MONT, 
sept 2020 online 

30. Conference Agriculture for life, life for Agriculture. Effects of direct-feed 
microbial Bacillus supplementation on piglet’s microbiota. 2020/, 4-6 
iunie 

31. 22th International Conference on Animal Diseases, Nutrition and 
Breeding. Growth response and health status of growing pigs fed millet 
grain as a partial replacement for triticale E-Poster / Prague, Czechia, 
March 19 – 20, 2020. 
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32. 7th Mediterranean Poultry Summit of the WPSA, Córdoba (Spain). The 
influence of using a natural antioxidant in broiler diet enriched in 
polyunsaturated fatty acids, on meat quality - poster acceptat 2020, 
amanat pentru 2021.  

33. 3rd International Conference on Food Bioactives & Health, Parma (Italy). 
Implication of dietary sea buckthorn meal as source of carotenoids on 
egg quality  

34. Supplement to World's Poultry Science Journal (7th Mediterranean 
Poultry Summit of the WPSA, Córdoba, Spain The use of grape pomace in 
broilers diet enriched in polyunsaturated fatty acids.) –  

35. Agriculture for Life, Life for Agriculture Effect of using flax meal in broiler 
diets on meat fatty acids content. Turcu R.P., Panaite T.D., Șoica C., 
Olteanu M., Vlaicu P.A., (2020). 

36. Simpozionul Științific Internațional ”Tinerii și cercetarea științifică în 
Zootehnie și Biotehnologii” The influence of two dietary citrus peel on 
performances, color, textural parameters and primary oxidation 
products of broiler chickens thigh meat. Facultatea de Bioingineria 
Resurselor Animaliere, Universitatea de Științe Agricole și Medicină 
Veterinară a Banatului ”Regele Mihai I al României” din Timișoara, în 
data de 27 noiembrie, 2020. 

37. 42nd Mycotoxin Workshop, on line conference, May 31 - June 02, 2021. 
Prevention of combined effects of aflatoxin B1 and ochratoxin A by 
dietary byproduct antioxidants on protein expression of cytochrome 
P450 enzymes in piglet’s liver and kidney. Popescu RG, Marin D, Țăranu I, 
Georgescu S. E., Dinischiotu A.  

38. 72nd Annual Meeting of European Federation of animal Science EAAP.  

Probiotics potential and microencapsulation of lactic acid bacteria as 

potential source for poultry. Dumitru M., Sorescu I., Vodnar I., Elemer S., 

Ciurescu G., Habeanu M. 2021. (abstract 35659), 30 – 03 Septembrie. 

EAAP Sesiunea 99: Free communications) Davos (Switzerland) 

39. Conference Agriculture for life, life for Agriculture. Production and 
evaluation of extracellular enzymes from Bacillus Licheniformis in 
different raw materials used in animal feed. Dumitru M., Habeanu M..3-
5 iunie 2021. USAMV Bucuresti 
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40. Young people and multidisciplinary research in applied life sciences”, 27 
noiembrie, 2020. The influence of two citrus peel on performances, 
color, textural parameters and primary oxidation products of broiler 
chickens thigh meat. Petru Alexandru Vlaicu, Tatiana Dumitra Panaite, 
Mihaela Saracila, Madalina Iuga. 

41. 3rd International Turkic World Congress on Science and Engineering. 
June 14-15, 2021. The effects of rapseeds inclusion in the diets of dairy 
cows on milk quality. Oancea, A.-G., Dragomir, C., Pistol, G.-C., Yaman S., 
Cismileanu, A. 

42. The effect of diatery brewers spent yeasts on the quality of sheep milk . 
Ana Cismileanu, Ioana Boldea, Alexandra-Gabriela Oancea, Catalin 
Dragomir. 16th International Symposium of Animal Biology and 
Nutrition, September 30, 2021 

Cereri brevete depuse la nivel national si international Titlu brevet/Autoritate emitenta/Data depunere 
1. Rețetă furajeră destinată reducerii contaminării cu micotoxine la purceii 

înțărcați OSIM cerere A/00689/2.10.2020 

2.Nutreț combinat îmbunătățit prin adaos de aditiv zootehnic bacterian pentru 

purcei în criza de înțărcare OSIM cerere A/00245 /19.04.2019 

3. Nutreț combinat îmbunătățit prin adaos de probiotic pentru furajarea puilor 
de carne. Cerere de brevet nr. A/00770 /20.11.2019 

4. Tehnologie nutritionala bazata pe un macro-mix cu proprietati functionale 
pentru purcei  A 2309/02.04.2020 
5. Procedeu de izolare, caracterizare si obtinere a unor produse bacteriene de 
Lactobacillus salivarius. A/00039/30.01.2020 

6. Reteta furajera pentru obtinerea de oua cu calitati nutritionale imbunatatite 
din perspectiva continutului de antioxidanti”- A/00315 din 4.06.2020. 
7. Compozitie furajera pentru obtinerea de alimente de origine animala 
imbogatite in acizi grasi si antioxidanti”- A/00789 din 24.11.2020 

7 

Brevete obtinute la nivel national si international Titlu Brevet/ Autoritate emitenta/Data emitere - 

Produse noi sau semnificativ imbunatatite realizate si 
transferate in economie  

Denumire/An 9 
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1. Rețetă furajera pentru găini ouatoare in vederea menținerii sănătății 
tractusului digestiv, performantelor si calității oualelor/2019 
2.Reteta furajera pentru pui de carne in vederea menținerii sănătății tractusului 
digestiv, performantelor si calității carnii/2019 
3. Nutreț combinat îmbunătățit prin adaos de aditiv zootehnic bacterian pentru 
purcei în criza de înțărcare/2019 
4. Nutret combinat imbunatatit prin adaos de probiotic pentru furajarea puilor 
de carne/2019 
5. Nutreț combinat pe bază de rapiță, destinat vacilor de lapte/2019 
6. Nutreț combinat pe bază de rapiță, destinat ovinelor/2020 
7. Nutreț combinat cu drojdie de bere, destinat ovinelor2020 
8. Nutret combinat cu amestec de subproduse agro-industriale (srot de samburi 
de struguri si srot de catina) pentru diminuarea contaminarii cu micotxine la 
purcei dupa intarcare/2020 
9. Nutreț combinat cu adaos de aditiv furajer microincapsulat pentru purcei 
sugari si dupa intarcare/2020-2021 
 

Tehnologii noi sau semnificativ imbunatatite realizate si 
transferate in economie 

Denumire/An  
1. Acord nr. 2001/01.04.2021 incheiat cu Agro Laig Prod Serv Srl; 
2. Contract de transfer tehnologic (nr. inreg. IBNA 7553/28.11.2018) incheiat cu  
SC Avicola Lumina SA (nr. inreg. ferma 375/29.11.2018); 
3. Contract de transfer tehnologic (nr. Inreg. IBNA 75749/29.11.2018) incheiat cu 
AGROPREST 2005 SRL (nr inreg. ferma 26/29.11.2018); 
4. Acord de transfer tehnologic (nr. inreg. IBNA 7085/2.11.2020) incheiat cu 
AGROPREST 2005 SRL; 
5. Contract de transfer tehnologic nr. 2767/21.04.2020/021.04.2020 - SC Nellmar 
Transilvania SRL; 
6. Contract de transfer tehnologic nr. 2769/21.04.2020/21.04.2020 -  SC 
AGROPIG Farm SRL; 
7. Acord nr. 5899 / 14.09.2020, - P.F.A .Cojocaru Ovidiu Gabriel; 
8. Acord nr. 1976/ 31.03.2021. P.F.A Dragos George Oancea; 
9. Acord nr. 2027 / 01.04.2021, - AVICOL PROD Consult SRL; 

9 

Servicii noi sau semnificativ imbunatatite realizate si 
transferate in economie 

Denumire/An  - 
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Data:  31/05/2021                                                                                                              Director Proiect Complex, 

     Dr. biol. Ionelia TARANU 

 


