
 
 

REGULAMENTUL 
Concursului “Ora de bun gust”  

 
-Concurs de testare a produselor alimentare romanesti - 

 
 
1. ORGANIZATORUL SI REGULAMENTUL OFICIAL AL CONCURSULUI  
 
1.1. Organizatorul Concursului “Ora de bun gust” (denumit in continuare “Concursul”) este societatea SAB UNION MEDIA 
S.R.L. (denumita in continuare “Organizatorul” sau “SAB UNION MEDIA”), societate comerciala cu rezidenta fiscala in 
Romania, cu sediul in Bucuresti, str. Apicultorilor, nr.1, sector 1, C.I.F. RO 32784984, inregistrata in Registrul Comertului sub 
nr. J40/8411/2016, avand contul bancar nr. RO04INGB0000999906491109, deschis la ING Băneasa, telefon +40 31 4364191, 
email: office@roaliment.ro, reprezentata legal prin administrator BOCEAN CLAUDIA ANA.  
 
1.2. Toti participantii la Concurs sunt obligati sa respecte termenii si conditiile Regulamentului Concursului, astfel cum acestea 
sunt stabilite in continuare. Participarea la Concurs implica automat si acceptarea integrala si neconditionata a prezentului 
Regulament de catre participanti. 
 
1.3. Regulamentul Concursului este public si poate fi consultat prin accesarea website-ului oficial sau a contului de profil al 
Organizatorului deschis pe reteaua de socializare “Facebook”, fiind pus, in mod gratuit, in format scriptic sau electronic, la 
dispozitia oricarei persoane care solicita aceasta printr-o scrisoare trimisa la adresa sediului Organizatorului mai sus indicata, 
pe adresa de email office@roaliment.ro, sau la telefon +40744162991. 
 
1.4. Organizatorul isi rezerva dreptul de a modifica sau completa Regulamentul Concursului pana cel mai tarziu la data de 
incepere a desfasurarii Concursului, daca motive obiective impun aceasta, urmand ca astfel de modificari sa intre in vigoare 
de indata, de la momentul publicarii lor in sectiunea dedicata publicarii Regulamentului Concursului In niciun caz, prin 
modificarile aduse, Organizatorul nu va putea afecta drepturilor participantilor la Concurs, care au dobandit aceasta calitate, 
pana la data operarii modificarilor respective. 
 
1.5. Orice incercare de eludare sau fraudare a regulilor Concursului atrage eliminarea din Concurs a participantului in cauza, 
acesta urmand a fi informat, in scris, cu privire la aceasta decizie. 
 
 
2. DURATA CONCURSULUI  
 
2.1. Concursul se va desfasura in perioada 25 noiembrie 2020-3 decembrie 2020, data limita de inscriere in Concurs, fiind 20 
noiembrie 2020. 
2.2. Inscrierea in Concurs se va face potrivit procedurii prevazute in prezentul Regulament si se va putea face incepand cu 
data de 01.01.2020, ora 10.00. 
 
2.3. Concursul se va desfasura in conditii speciale, impuse de pandemia SARS-COV-2. Produsele participante sunt preluate si 
depozitate la partenerul de organizare - IBA Bucresti, Str. Ancuta Baneasa nr.5, sector 1, Bucuresti, urmand a fi transportate 
la fiecare din jurati in parte, testarea avand loc la domiciliul juratului sau la locul de munca al acestuia, fara a implica intalnirea 
celor 7 jurati in acelasi loc si in acelasi timp. 
 
3. DREPTUL DE PARTICIPARE  
 
3.1. La Concurs se pot inscrie companiile care au ca obiect de activitate fabricarea de produse alimentare romanesti destinate 
consumului uman si care: 
- au transmis completat formularul de inscriere pe site-ul www.roaliment.ro, sau formularul trimis pe email  
- au achitat taxa de participare 
- au pus la dispozitie produsele spre degustare, in functie de categoria la care sunt inscrisi 
- au prezentat fisa de produs completata pana la data de 20.11.2020. 
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4. CATEGORII SI SUBCATEGORII DE PRODUSE ALIMENTARE EVALUATE IN CONCURS

4.1. In cadrul Concursului vor fi evaluate urmatoarele categorii si subcategorii de produse alimentare: 
• branzeturi (maturate, framantate, burduf, proaspete, afumate),
• produse lactate acidofile (iaurt, lapte batut, sana, chefir, smantana)
• produse din carne crud uscate (salamuri, carnati)
• produse din carne fiert-afumate (salamuri, carnati, cremvusti, conserve)
• preparate din pește (afumate, salată de icre)
• produse de panificatie si patiserie (cozonac, paine, fursecuri, prajituri)
• produse din legume-fructe procesate (zacusca, dulceata, gemuri, sucuri)
• băuturi alcoolice: vinuri (albe, roșii, roze), bere
• bauturi alcoolice tari (vinars, tuica, palinca)

5. MECANISMUL CONCURSULUI

5.1. Inscrierea in Concurs se face prin intermediul site-ului www.roaliment.ro, prin completarea formularului online sau prin 
e-mail, la adresa office@roaliment.ro, pana la data de 20.11.2020, ora 24.00, si achitarea taxei de inscriere aferente
numarului de produse inscrise in concurs.

5.2. Stabilirea produselor premiate se face prin vot, acordat in urma unui “blind test” (testare “in orb”), iar testarile vor avea 
loc in data de 25.11.2020 si prin vot online, pentru produsele inscrise pentru premiul de popularitate. Pentru votul online se 
admite exprimarea unui singur vot de catre fiecare utilizator, identificarea in acest scop facandu-se dupa adresa de IP dupa 
care s-a votat. Plugin-ul folosit pentru exprimarea votului face selectia in mod automat si nu admite doua voturi de pe acelasi 
IP. 

5.3. Pentru voturile juriului din ziua de 25.11.2020, fiecarui produs i se va aloca in secret un numar format din 3 cifre aleatorii, 
astfel incat juratii nu vor cunoaste compania producatoare. Organizatorul va veghea la desfasurarea corecta a Concursului. 

5.4. DESFASURAREA CONCUSRSULUI: 
5.4.1. Produsele care pot dovedi ca sunt fabricate in Romania vor fi jurizate “in blind” de un juriu de specialitate luând în 

calcul mai multe criterii: gust, miros, caracteristica specifică fiecărei grupe (textură, limpiditate, palatabilitate etc), 
aspect, dar și conținutul fișei tehnice a produsului. *NOTA = produsele pot fi obtinute artizanal (la scara mica) sau 
industrial, urmand ca juriul sa decida in functie de fisa tehnica de prezentare a produselor 

5.4.2. Jurizarea se face de catre un juriu format din specialistii mentionati mai jos si va fi transmisa LIVE pe Zoom pentru 
toate companiile inscrise. 

5.4.3. Prin testarea oarba prin degustarea si notarea produsului pe 4 criterii: caracteristici tehnice si nutritionale, 
prezentare de marketing pentru consumatori, valoare nutritionala, analiza senzoriala conform fisei de produs 
completate pentru fiecare produs intrat in concurs. Fiecarui criteriu ii este alocat cate un punctaj maxim prezentat 
in fisa de jurizare creata de cei 7 jurati. Juriul va puncta luând în calcul criterii: gust, miros, caracteristica specifică 
fiecărei grupe (textură, limpiditate, palatabilitate etc), aspect, dar si continutul fisei tehnice a produsului 

5.4.4. Juriul va testa organoleptic calitatile produselor pe baza fisei de jurizare raportata la fisa tehnica a produsului trimisa 
de producator 

5.4.5. Punctajul pentru fiecare produs se va acorda dupa algoritmul creat de cei 7 membrii ai juriului 
5.4.6. Produsele inscrise in concurs pentru premiul “Gustul ales - POPULARITATE” vor putea fi punctate si in perioada 

premergatoare zilei de 25 noiembrie 2020, prin completarea formularului online pus la dispozitie pe site-ul 
www.roaliment.ro, incepand cu data de 20.11.2020, ora 20.00. 

5.4.7. Rezultatele votului pentru produsele inscrise pentru premiul “Gustul Ales” – POPULARITATE vor putea fi urmarite in 
timp real pe site-ul Oragnizatorului, pana in ziua de 25.11.2020. 

5.4.8. Se va acorda cate un premiu „Gustul Ales 2020” pentru fiecare subcategorie cat si premiile speciale care vor fi 
acordate de juriu indiferent de categoria la care a fost inscris produsul 

5.4.9. In cazul in care nu vor fi trei produse inscrise pe subcategorie, juriul va decide incadrarea. 

6. PREMIILE CONCURSULUI

6.1. In cadrul Concursului, se vor acorda urmatoarele premii fara valoare patrimoniala: 

http://www.roaliment.ro/


PREMIUL “Gustul Ales 2020” – se va acorda produsului care va avea cel mai mare punctaj total, indiferent de categorie. 
Nota: Se va oferi cate un premiu “Gustul Ales 2020” primului produs clasat la fiecare subcategorie. 
PREMIUL “Gustul Ales – POPULARITATE” – se va acorda produsului care intruneste cele mai multe voturi primite online 
pe site-ul www.roaliment.ro. 
PREMII SPECIALE OFERITE DE JURIU: 
Gustul Ales - Noutate – Premiul juriului pentru produs lansat in 2020. 
Gustul Ales - Nutritie&Sanatate – Premiul oferit produsului cu cele mai multe beneficii pentru sanatate. 
Gustul Ales - Innova – Premiul oferit pentru tehnologie deosebita si ingrediente inovatoare. 

7. DESEMNAREA CASTIGATORILOR

7.1. Stabilirea produselor premiate se va face in ziua de 26 noiembrie 2020 si va fi anuntata publicului pe 3 decembrie 2020 
in cadrul momentului “Ora de bun gust”.  

8. COMPONENTA JURIULUI

8.1. Componenta juriului care va testa produsele participante la Concurs si va stabili produsele premiate va fi urmatoarea: 

• Gabriela MOHAN – Doctor Inginer Cercetare Centru Informare Tehnologica IBA
• Dana POP – Doctor Inginer industria alimentara, degustator acreditat branzeturi, salamuri si cafea

www.doctoralimente.ro
• Daniela Paraschiv – Doctor Inginer industria alimentara, degustator acreditat branzeturi si salamuri
• Anca Hancu – Nutritionist
• Daniela Voica – Director tehnic ROMPAN
• Vasile Ghimpu – Vicepresedinte FNDA degustator acreditat salamuri si cafea
• Marian Timofti – Presedinte FNDA, degustator acreditat branzeturi, salamuri si cafea

8. ANUNTAREA CASTIGATORILOR SI TRANSMITEREA PREMIILOR

8.1. Anuntarea castigatorilor se va face online in ziua de 3 decembrie 2020, iar diplomele vor fi trimise prin posta. 

8.2. Participantii ale caror produse au fost premiate in Concurs sunt liberi sa faca referire in actiunilor lor publicitare si 
promotionale la premiile obtinute in cadrul Concursului, fara limita de timp. De asemenea, in relatiile lor comerciale sau in 
activitatea proprie desfasurata, poate fi mentionat premiul obtinut de produsul sau in cadrul Concursului, cat timp reteta 
produsului premiat nu este schimbata. Marcajul “Gustul ales 2020” este proprietatea Organizatorului si poate fi folosit de 
catre participantii castigatori numai in conditiile mentionate in prezentul regulament. 

8.3. Participantii ale caror produse au fost premiate in cadrul Concursului sunt responsabili de popularizarea premiilor 
obtinute in cadrul Concursului pe ambalajele sau etichetele produselor comercializate, cu respectarea legislatiei in materie. 

8.4. Concursul va fi fotografiat si/sau filmat in vederea promovarii proiectului fara scop comercial. Participantii isi dau acordul 
implicit, prin participarea la Concurs, pentru a aparea in aceste fotografii, conform legislatiei actuale – GDPR. 

ORGANIZATOR, 
SAB UNION MEDIA S.R.L. 
Data: 01.01.2020 
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