CONTEXTUL NAȚIONAL ȘI INTERNAȚIONAL ÎN
CADRUL PROIECTULUI
Bio-economia reprezintă un domeniu major în cadrul strategiei UE de
a atinge o creştere:
- inteligentă, prin dezvoltarea cunoştinţelor şi a inovării;
- durabilă, bazată pe o economie mai ecologică, mai eﬁcientă în
gestionarea resurselor şi mai competitivă;
- favorabilă incluziunii, vizând consolidarea ocupării forţei de muncă,
a coeziunii sociale şi teritoriale.
Caracterul trans-sectorial al bio-economiei oferă o oportunitate
unică de a aborda în mod cuprinzător provocări societale interconectate, precum securitatea alimentară, asigurând în același timp o
creștere economică durabilă.
În actualul context al escaladării factorilor ambientali, cauzatori de
stres biotic și abiotic, satisfacerea cerințelor de sănătate bazate pe
produse alimentare cu înalta densitate nutraceutică și cu însușiri
senzoriale conferite de aromatizanți naturali ( fara “E”-uri de
sinteză), reprezintă un deziderat al cercetărilor nutriționale.
În prezent, întrepătrunderea unor multitudini de factori ambientali şi
socio-economici justiﬁcă şi motivează preferinţele consumatorilor
pentru consumul de produse nutraceutice ca alternative viabile de
menţinere a sănătaţii şi de îmbunătăţire a calităţii vieţii. Escaladarea
fără precedent la nivel global a radiaţiilor nocive, dar şi unele
schimbări climatice care se succed foarte rapid, pot depăşi mecanismele normale de echilibrare homeostatica (mai ales pentru categoriile vulnerabile), determinând apariţia disfuncţiilor neurovegetative.
Preţul de cost a numeroaselor alimente prelucrate industrial
existente pe piață, cumulează în mare măsură pretul pentru „impresiile gustative” şi în mai mică măsură, preţul pentru reala lor valoare
nutriţională. Sub aspectul cerinţelor de satisfacere a necesităţilor
metabolice, aceste alimente sunt dezechilibrate nutriţional,
antrenând inevitabil numeroase disfuncţii ﬁziologice, cu predominanţa bolilor cardiovasculare, a imunodeﬁcienţelor, a tulburărilor de
comportament, etc.
Datorită impactului în bolile cardiovasculare, respectiv al costului
crescând al preţului sănătăţii publice, se observă stimularea
populației pentru a reduce consumul de acizi graşi saturaţi. Se
speciﬁcă deasemenea că în zilele noastre trendul consumatorilor
este de a creşte focusarea pe sănătate.
Proiectul ARBO BIOSISTEM vizează obținerea și extinderea de
produse alimentare sigure sub aspectul satisfacerii exigențelor pieții
metabolice, în contextul implementării cerințelor pieții, privitoare la
accesibilitate.
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Obiectivul Proiectului
Obiectivul principal al proiectului „OBȚINEREA DE PRODUSE
ALIMENTARE SIGURE SUB ASPECTUL SATISFACERII EXIGENȚELOR
METABOLICE ȘI A POTENȚIALULUI BIOECONOMIC” este reprezentat
de realizarea prin procedee de prelucrare avansate de produse
alimentare inovative, sigure, accesibile și optimizate nutritional, prin
transferul de elemente de cercetare științiﬁcă din brevetul de
invenție „Procedeu și instalație pentru prepararea unor produse
bioprotective”.
Produsele alimentare innovative ce vor ﬁ obţinute prin implementarea proiectului sunt:
1. Uleiuri antioxidante trigliceridice şi eterice individualizate-ulei de
nucă;
2. Produse proteice compozite consumabile ca feluri de mancare în
dietele zilnice si/sau ca batoane proteice de echilibrare nutritional-baton proteic;
3. Extracte antioxidante hidroﬁlice , ca bază de constituire a
băuturilor racoritoare detoxiﬁante şi toniﬁante-suc/sirop.
Obiectivul general al proiectului este reprezentat de realizarea de
investiţii în cercetare-dezvoltare-inovare (ʺCDIʺ) în vederea obţinerii
de produse inovative în scopul producției și comercializării, pornind
de la rezultatul obţinut din activitatea de cercetare-dezvoltare.
Prin proiect se urmăreşte și dezvoltarea capacității și infrastructurii
de Cercetare-Dezvoltare-Inovare a societății ARBO BIOSISTEM S.R.L.
Îndeplinirea obiectivului propus - de obținere a produselor
alimentare inovative prin realizarea de investiţii în CDI este fezabilă
prin desfăşurarea activităţii de introducerea în producție a
rezultatelor activităților de cercetare-dezvoltare-inovare a ﬁ
derulate în perioada de implementare pe etape speciﬁce, ce vor
conduce la obținerea unor suplimente alimentare noi, cu înaltă
valoare nutrițională, reformulate inovativ în vederea satisfacerii
exigențelor metabolice și a unei integrări bioeconomice proﬁtabile,
sub aspectul prelucrării resurselor agroalimentare și arboricole.
Produsele inovative vor ﬁ obținute printr-un procedeu de preparare
semniﬁcativ îmbunătățit față de stadiul științiﬁc cunoscut, ce
vizează valoriﬁcarea integrală a reziduului epuizat după îndepărtarea extractanților, prin adaosul de etape complementare procesării
extractive inițiale.
Derularea activităților de cercetare-dezvoltare în cadrul societății au
scopul de a crea produse alimentare în sprijinul îmbunătățirii
sănătății populației României printr-o alimentație sănătoasă prin
implementarea proiectului „OBȚINEREA DE PRODUSE ALIMENTARE
SIGURE SUB ASPECTUL SATISFACERII EXIGENȚELOR METABOLICE ȘI
A POTENȚIALULUI BIOECONOMIC”.

GRADUL DE
NOUTATE AL
PROIECTULUI
Proiectul e bazat pe conceptele științiﬁce ale brevetului de invenție
„PROCEDEU ȘI INSTALAȚIE PENTRU PREPARAREA UNOR PRODUSE
BIOPROTECTIVE”. Noutatea conceptului și respectiv a produselor ce
vor ﬁ obținute prin proiect a fost conﬁrmată și prin veriﬁcarea
recentă (în luna precedentă).
Elementele de originalitate se vor integra într-un context funcțional,
care vizează corelarea dintre
− resursele naturale deținătoare de principii active,
− activitățile de prelucrare tehnologică prin care aceste principii
active vor ﬁ disponibilizate din resursele deținătoare și, în ﬁnal,
− integrarea sinergică a compușilor bioactivi în produse alimentare
inovative.
Abordarea originală inovativă sub aspect conceptual și experimental, se va orienta prioritar în direcția stimulării funcțiilor ﬁziologice
și/sau de bioprotecție față de factorii ambientali cauzatori de stres
biotic și abiotic.
Prin obținerea produselor inovative propuse în proiect:
1. Produse alimentare nutraceutice cu un continut inalt în antioxidanti lipoﬁlici;
2. Produse alimentare proteice optimizate nutritional cu potential
energizant și revigorant;
3. Produse alimentare nutraceutice cu un continut inalt în antioxidanti hidroﬁlici

BENEFICIARI
Principalele rezultate ale activităților proiectului legate de
cercetare-dezvoltare inovare vizează:
• Cercetarea în domeniul produselor agro-alimentare;
• Industria alimentară - în industria alimentară românească și în cea
europeană sunt foarte mulți potențiali clienți ai produselor cu înaltă
valoare nutrițională, reformulate inovativ sub aspectul satisfacerii
exigențelor metabolice și a unei integrări bioeconomice proﬁtabile;
• Comerțul cu produse alimentare cu înaltă valoare nutrițională;
• Agricultura românească generatoare de produse agro-alimentare
și arboricole.
Beneﬁciarii direcți ai proiectului vor ﬁ :
-1- pentru perioada de implementare
Beneﬁciari directi
- Membrii comunității științiﬁce, respectiv cercetătorii angajați în
proiect și colegii acestora ce vor putea comunica în vederea
diseminării rezultatelor proiectului
- Angajații societății cu roluri de asistență în cercetarea și inovarea
derulate prin proiect în vederea obținerii produselor cu înaltă
valoare nutrițională
- Societatea prin dezvoltarea infrastructurii de CDI și activarea
acesteia prin îndeplinirea obiectivelor în perioada de implementare
precum și în cea de durabilitate
- Partenerii de afaceri implicați în achizițiile a ﬁ realizate în vederea
dotării cu activele necesare derulării proectului, a serviciilor
necesare suportului operațional și a materialelor bunei desfușărări a
activităților
- Producătorii agricoli, furnizori de produse agroalimentare și
arboricole
- Statul Român, prin încasarea impozitului pe proﬁt, contributiile la
bugetul de stat și la bugetul asigurărilor sociale de stat și alte
impozite și taxe încasate de la beneﬁciar
- Personalul nou angajat pentru desfășurarea activităților de
cercetare-dezvoltare în cadrul societății
-2- pentru perioada post-implementare
În această perioadă vor ﬁ valoriﬁcate rezultatele proiectului,
respectiv produsele alimentare cu înaltă valoare nutrițională, prin
comercializarea lor în segmentele de comerț interior, respectiv
comerț cu amănuntul și cu ridicata.
Tip beneﬁciar
• Magazine distribuitoare ale produselor bio
Beneﬁciarii indirecți ai proiectului:
• Guvernul prin Ministerul Finanțelor
• Comunitatea locală prin Administrația ﬁnanciară
• Populația consumatoare de produse alimentare cu înaltă valoare
nutrițională

