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Rețeaua METROFOOD-RI reprezintă o infrastructură pentru promovarea metrologiei în alimentație și 

nutriție. Aceasta este o infrastructură paneuropeană de cercetare (RI) care vizează promovarea excelenței 

științifice în domeniul calității și siguranței alimentelor. Oferă servicii de metrologie de înaltă calitate în 

alimentație și nutriție, cuprinzând domenii extrem de interdisciplinare și interconectate de-a lungul lanțului 

valoric alimentar, inclusiv agroalimentar, dezvoltare durabilă, siguranță alimentară, calitate, trasabilitate și 

autenticitate, protecția mediului și sănătatea umană. 

Institutul Național de Cercetere Dezvoltare pentru Bioresurse Alimentare – IBA București a demarat în luna 

ianuarie 2021, proiectul finanțat de Fondul European de Dezvoltare Regională prin Programul Operațional 

Competitivitate având ca scop dezvoltarea și consilidarea Nodului Național METROFOOD-RO, ca parte a 

rețelei METROFOOD-RI. 

Proiectul are o valoare de finanțare de 4.413.757,29 lei și o durată de 29 de luni.  

Prin înființarea Nodului Național METROFOOD-RO se urmărește dezvoltarea și consolidarea capacității de 

Cercetare – Dezvoltare – Inovare și de furnizare de servicii științifice, dezvoltarea instrumentelor necesare 

creșterii performanșei de testare a calității produselor agroalimentare, astfel încât România să răspundă 

cerințelor europene în domeniul securității și siguranței alimentare. 

Câteva dintre beneficiile realizării acestui Nod Național METROFOOD – RO, sunt: stabilirea unui consorțiu 

durabil care să ofere servicii de cercetare de calitate pentru actorii de pe lanțul alimentar; consolidarea mai 

bună a cunoștințelor științifice, promovarea cooperării și încurajarea interacțiunii dintre diferitele părți 

interesate, precum și crearea unei baze de date comune de informații și cunoștințe; abordarea largă, 

multidisciplinară a propunerilor de proiecte în diferite programe naționale și internaționale; asigurarea unei 

oportunități strategice pentru dezvoltarea sectorului agroalimentar românesc, care are un potențial enorm 

și impact socio-economic dovedit, cu influențe și în alte sectoare interconectate; implementarea strategiilor 

comune de cooperare în vederea integrării resurselor și expertizei în folosul societății; promovarea 

accelerării descoperirilor științifice și a inovației; promovarea autenticității și siguranței producției 

alimentare prin teste de laborator de calitate - intervenție asupra încrederii consumatorilor. 
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