
 
 

REGULAMENTUL OFICIAL AL  
Concursului “Ora de bun gust” - Premiile Gustul Ales 2021 

 
 
1. ORGANIZATORUL  
 
1.1. Organizatorul Concursului “Ora de bun gust” (denumit în continuare “Concursul”) este societatea SAB UNION MEDIA 
S.R.L. (denumită în continuare “Organizatorul” sau “SAB UNION MEDIA”), societate comercială cu rezidență fiscală în 
România, cu sediul în București, str. Apicultorilor, nr.1, sector 1, C.I.F. RO 32784984, înregistrată în Registrul Comerțului sub 
nr. J40/8611/2016, având contul bancar nr. RO04INGB0000999906491109, deschis la ING Băneasa, telefon +40 31 
4364191, email: office@roaliment.ro, reprezentată legal prin administrator BOCEAN CLAUDIA ANA.  
 
1.2. Toți participanții la Concurs sunt obligați să respecte termenii și condițiile Regulamentului Concursului, astfel cum 
acestea sunt stabilite în continuare. Participarea la Concurs implică automat și acceptarea integrală și neconditionata a 
prezentului Regulament de către participanți. 
1.3. Regulamentul Concursului este public și poate fi consultat prin accesarea website-ului oficial 
https://www.roaliment.ro/academy/event/cocursul-ora-de-bun-gust-premiile-gustul-ales-2021/ sau în mod gratuit, în 
format scriptic sau electronic, la dispoziția oricărei persoane care solicită aceasta printr-o scrisoare trimisă la adresa sediului 
Organizatorului mai sus indicată sau pe adresa de email office@roaliment.ro, sau la telefon +40744162991. 
 
1.4. Organizatorul își rezerva dreptul de a modifica sau completa Regulamentul Concursului pana cel mai tarziu la data de 
începere a desfășurării Concursului, dacă motive obiective impun aceasta, urmând ca astfel de modificări să intre în vigoare 
de îndata, de la momentul publicării lor în sectiunea dedicata publicării Regulamentului Concursului. În niciun caz, prin 
modificările aduse, Organizatorul nu va putea afecta drepturile participanților la Concurs, care au dobândit această calitate, 
până la data operării modificărilor respective. 
 
1.5. Orice încercare de eludare sau fraudare a regulilor Concursului atrage eliminarea din Concurs a participantului în cauză, 
acesta urmând a fi informat, în scris, cu privire la această decizie. 
 
 
2. DURATA CONCURSULUI  
 
2.1. Concursul se va desfășura în perioada 1 octombrie – 30 noiembrie 2021, data limita de înscriere în Concurs, fiind 10 
noiembrie 2021, ora 24.00. 
2.2. Înscrierea în Concurs se va face potrivit procedurii prevăzute în prezentul Regulament și se va putea face începând cu 
data de 01.10.2021, ora 10.00. 
 
3. DREPTUL DE PARTICIPARE  
 
3.1. La Concurs se pot înscrie companiile care au ca obiect de activitate fabricarea de produse alimentare românești 
destinate consumului uman și care: 
- au transmis completat formularul de înscriere existent pe site-ul www.roaliment.ro/academy, sau au trimis cererea pe 
email la office@roaliment.ro.  
- au achitat taxa de participare 
- au pus la dispoziție produsele spre testare și evaluare 
- au prezentat fisa de descriere a produsului anexată acestui regulament completată până la data de 10.11.2021. 
 
Concursul se va desfășura în condițiile speciale, impuse de pandemia SARS-COV-2 astfel: produsele participante în concurs 
sunt preluate și depozitate la partenerul de organizare - IBA Bucrești, Str. Ancuța Băneasa nr.5, sector 1, București, urmând 
a fi transportate la fiecare din jurați în parte, testarea având loc la domiciliul juratului sau la locul de muncă al acestuia, fără 
a implica intâlnirea celor 7 jurați în același loc și în același timp. Jurații vor face evaluarea produselor intrate în concurs 
punctănd după fiecare criteriu din Fișa de evaluare atașată acestui document. Datele vor fi colectate de către organizator, 
salvate urm La finalizare completă 
 
 
4. CATEGORII SI SUBCATEGORII DE PRODUSE ALIMENTARE EVALUATE IN CONCURS 
 

mailto:office@roaliment.ro
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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, cremvursti, conserve) 
preparate din pește (afumate, salată de icre) 
produse de panificatie si patiserie (cozonac, paine, fursecuri, prajituri) 
produse din legume-fructe (zacusca, dulceata, gemuri, sucuri) 
produse primare de origine animala neprocesate – oua 
produse pentru diete speciale (vegetarian, fara gluten, fara lactoza, fara zahar, fara sare, …) 
 
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 12.11.2021, 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 unei evaluari, iar testarile vor avea loc in perioada 10 - 
25 noiembrie 2021. 
 
5.3. DESFASURAREA CONCURSULUI: 
5.4.1. Produsele care pot dovedi ca sunt fabricate in Romania vor fi jurizate de un juriu de specialitate luând în calcul mai 

multe criterii: gust, miros, caracteristica specifică fiecărei grupe (textură, limpiditate, palatabilitate etc), aspect, 
listă ingrediente, 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. Producatorii inscrisi in concurs vor complete pentru fiecare produs o fisa de descriere produs atasat acestui 
document 

5.4.3. Jurizarea se va face de catre un juriu format din specialisti mentionati mai jos conform fisei de jurizare atasata 
acestui documanet mentionati mai jos si va fi transmisa pentru pentru toate companiile inscrise. 

5.4.4. Evaluarea se va face prin notarea celor 4 criterii cuprinse in fisa de descriere a produsului si analizarea senzoriala a 
fiecarui produs intrat in concurs.  

5.4.5. Punctajul pentru fiecare produs se va acorda coreland cele doua fise atasate in documentului de fata, punctajul 
fiind de la 0 la 100. 

5.4.6. Se va acorda cate un premiu „Gustul Ales 2021” pentru fiecare subcategorie cat si premiile speciale care vor fi 
acordate de juriu indiferent de categoria la care a fost inscris produsul 

5.4.7. Pentru fiecare categorie de produs trebuie sa existe cel putin 3 produse inscrise in concurs, pentru ca jurizarea sa 
poata avea loc. In cazul in care nu se intampla asta, produsul va fi inscris automat in competitia pentru marele 
trofeu sau pentru premiile speciale.  

 
6. PREMIILE CONCURSULUI  
6.1 Premiile concursului Gustul Ales 2021 sunt: 

 
• PREMIUL  „Gustul Ales” – acordat produsului care va avea cel mai mare puntaj TOTAL, indiferent de categorie! 
• Premiu „Gustul Ales” primului produs clasat la fiecare subcategorie! 
 
PREMII SPECIALE 

 
• Noutate – Premiul juriului pentru produsele lansate în 2021 

 
• Junior – Premiul este oferit celui mai complet produs destinat copiilor 

 
• Nutritie&Sanatate – Premiul oferit produsului cu cele mai multe beneficii pentru sanatate 

 
• Inova – Premiul oferit pentru tehnologie deosebita si ingrediente inovatoare 

 
• EcoPremiu – Premiul este oferit pentru cel mai bun produs alimentar ecologic 

 
7. COMPONENTA JURIULUI 
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7.1. Componenta juriului care va testa produsele participante la Concurs si va stabili produsele premiate va fi urmatoarea: 
 
Alexandru BĂDULESCU – Antreprenor și consilier în industria vegană 
Mihaela BILIC – Nutriționist 
Denisa DUȚĂ – Director Științific IBA București 
Cătălin Ionuț FLOREA – Asociația Veganilor din România 
Vasile GHIMPU – Vicepreședinte FNDA degustător acreditat salamuri și cafea 
Gabriela MOHAN – Doctor inginer specialist industria alimentară 
Dana POP – Doctor Inginer industria alimentară, degustător acreditat brânzeturi, salamuri și cafea  
Daniela PARASCHIV – Doctor Inginer industria alimentară, degustător acreditat brânzeturi și salamuri 
Daniela VOICA – Director Tehnic ROMPAN 
 
8. ANUNTAREA CASTIGATORILOR SI TRANSMITEREA PREMIILOR 
 
8.1. Anuntarea castigatorilor si decermnarea premiilor se va face in ziua de 27 noiembrie 2021, fizic sau online, in functie de 
restrictiile impuse de Guvernul României in contextul pandemiei de Covid-19, iar diplomele di trofeele vor fi inmanate fizic 
sau transmise prin posta/curier.  
 
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 2021” 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. 
 
SECŢIUNEA 9. PROTECŢIA DATELOR PERSONALE 
  
9.1. Organizatorul se obligă să păstreze confidenţialitatea datelor personale ale Participanţilor la Concurs în conformitate cu 
prevederile Legii 677/2001. Participanţii au dreptul de a solicita, printr-o cerere scrisă adresată Organizatorului, 
modificarea, ştergerea sau actualizarea datelor personale în conformitate cu prevederile Legii 677/2001.  
 
9.2. Participanţii au dreptul de a obţine de la Organizator, la cerere şi în mod gratuit pentru o solicitare pe an, confirmarea 
faptului că datele care îi privesc sunt sau nu sunt prelucrate de acesta şi au, de asemenea, dreptul de a se opune în orice 
moment, din motive întemeiate şi legitime legate de situaţia lor particulară, ca datele care îi vizează să facă obiectul unei 
prelucrări.  
 
9.3. Participanţilor la Concurs în calitate de persoane vizate le sunt garantate drepturile pe care le au conform Legii 
677/2001, respectiv dreptul la informare (art.12), dreptul de acces la date (art.13), dreptul de intervenţie asupra datelor 
(art.14) şi dreptul de opoziţie (art. 15).  
 
9.4. Prin participarea la Concurs, Participanţii confirmă cunoaşterea prevederilor Regulamentului  oficial  şi  îşi  exprimă  
acordul  în  privinţa  acestora.  Îşi  exprimă, de asemenea, acordul  privind  includerea datelor personale în baza   de date a 
Organizatorului,  în  scopul  participării  la  Concurs,  precum  şi  acordul  privitor  la posibilitatea   de a le fi furnizate 
informaţii despre produsele şi evenimentele Organizatorului şi cele ale partenerilor săi.  
 
9.5. Participarea la Concurs constituie acordul potenţialilor câştigători referitor la faptul că numele va fi făcut public potrivit 
legislaţiei în vigoare şi folosit în materiale publicitare. 
 
9.6. Concursul va fi fotografiat si/sau filmat in vederea promovarii proiectului fara scop comercial. Reprezentanții din partea 
companiilor participante iși dau acordul implicit, prin participarea la Concurs, pentru a apărea în fotografii de promovare a 
concursului. 
 
 
 
ORGANIZATOR, 
SAB UNION MEDIA S.R.L. 



Data: 01.10.2021 


