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INVITAŢIE

Avem plăcerea să Vă invităm la workshop-ul profesional intitulat 

„Metode inovative în producţia de bioetanol şi de vin”

organizat de către Firma S.R.L. de Cercetare Aplicată de Utilitate Publică Nonprofit Bay Zoltán (Bay Zoltán 
Alkalmazott Kutatási Közhasznú Nonprofit Kft) şi Universitatea din Oradea, în cadrul proiectului intitulat „A 

new method and system for real time fermentation process monitoring” identificat prin numărul 
HURO/1001/121/2.2.2, sprijinit de Programul de Cooperare Transfrontalieră Ungaro-Română 2007-2013

Data: 21.06.2013.
Locul: Universitatea din Seghedin, Centrul de Studii şi Informare József Attila 

( József Attila Tanulmányi és Információs Központ (TIK))
Ady Tér 10., Szeged (Seghedin), 6722, Ungaria

Evenimentul are ca scop prezentarea acelor metode de măsură moderne aplicate de către Instituţiile 
participante in proiect, care oferă producătorilor de bioetanol precum şi producătorilor de vin posibilitatea 

îmbunătăţirii calităţii şi eficienţei procesului de producţie. 

Cuvânt de deschidere

Prezentarea proiectului HURO 1001/121/2.2.2 “A new 
method and system for real time fermentation 
process monitoring”, deci „1.O nouă metodă şi un 
sistem inovativ de monitorizare în timp real a 
procesului de fermentaţie” 

Studii privind influenţa unor efectori asupra reacţiei 
de hidroliză a amidonului utilizând metode 
spectrofotometrice

Tehnici de imobilizare a enzimelor pe fibre optice
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Dezvoltarea unei noi metode optice de măsurare pentru 
urmărirea proceselor de fermentare

Pauză de cafea

Aproximarea cu ajutorul reţelelor neuronale a corelaţiei 
dintre densitatea optică şi concentraţia de etanol

Aplicarea secvenţării şi a metodelor PCR-ARISA de nouă 
generaţie în producerea bioetanolului şi a vinului 

Biologie moleculară modernă în producerea vinului 

Metode analitice şi controlul proceselor în producerea 
bioetanolului 

Pauză de masă - Networking

Dacă v-am stârnit interesul, vă rugăm să vă semnalaţi participarea prin înregistrare on-line pe site-ul 
http://huro.baybio.hu/konferencia . Participarea la acest eveniment este gratuită, şi este legată de înregistrare. 

Vă puteţi înregistra până pe data de 17.06.2013. Numărul maxim de participanţi este de 50 de persoane.
Limba oficială a evenimentului este maghiara, cu participarea de interpreţi români-maghiari.

Proiectul este realizat prin suportul 
Programului de Cooperare Transfrontalieră Ungaro-Română 2007-2013. 

(www.huro-cbc.eu)

Conţinutul acestei invitaţii nu reprezintă în mod necesar poziţia oficială a Uniunii Europene.
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