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“Produsul Românesc-gust autentic-cadru european”
6 iunie 2019 , IBA București, str. Ancuța Băneasa nr.5

Pentru cł avem ´ncredere ´n potenˮialul produsului rom©nesc, pentru cł ne dorim ca 
dumneavoastrł sł fiˮi c©t mai bine infor-maˮi, pentru ca afacerile dumneavoastrł sł facł faˮł c©t 
mai bine provocłrilor ɼi sł profitaˮi din plin de oportunitłˮile ivite, de 4 ani am creat un eveniment 
unic dedicat PRODUSULUI ALIMENTAR ROMąNESC. 
Mai mult ca oricând, anul acesta legătura dintre temele europene și produsul este românesc este un 
subiect actual. Și nu doar pentru că, pentru jumătate de an România a deținut președinția Consiliului 
Europei, ci mai ales că în acest an, 2019 se configurează viitoarea formă a pieței alimentare europene. 
Acum au loc dezbaterile pentru trasarea viitorului PAC 2021-2027. Tot acum se pregătesc măsurile 
impuse de o serie de regulamente ce privesc ambalajele, siguranța aliemtară, ingredientele, legislație.

care, deɼi votatł acum, ´ɼi va produce efectele din 2020-2021. 
Diferenˮa de timp dintre adoptare ɼi aplicare are rolul de a 
permite adaptatea firmelor la noile cerinˮe.

Deci haideˮi sł fim pregłtiˮi pentru anii ɼi cerinˮele ce vor veni, 
dezbłt©nd ɼi afl©nd ce ne rezervł viitorul. 
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Expo Conferința RO.aliment = UN PLUS DE INFORMAȚIE!

Acel plus de informație care să facă diferența, să vă ajute să luați decizia corectă pentru
afacerea dumneavoastră. Prin urmare, vă invităm să luați contact cu informațiile pe care
noi, partenerii, specialiștii si autoritățile le vor pune la dispozitie. Ultimele inovații
tehnologice sau de reducere a costurilor”, „Cadrul legislativ românesc și european care
ne omoară sau ne ridică afacerile”, "Cum să întelegem mai bile alimentele" sunt doar
cateva din temele atinse in cadrul conferintei. Iar modul în care ne-am gândit că ar
trebui să vă oferim toate aceste informații presupune interacțiune și dialog.

• Reprezintă un moment de referință pentru toți aceia care își desfășoară activitatea în
acest sector
• Te pune la curent cu tot ce este nou în piața
• Te vei întâlni cu cei mai importanți actori din domeniu
• Îmbunătățiți vizibilitatea produselor dumneavoastra
• Beneficiați de o campanie cuprinzătoare de marketing ce va evidenția produsele
dumneavoastră atat online cât și offline fiind implicați într-o campanie de promovare
care va consta în: promovare pe retelele de social media atât de către Ro.aliment cât și
de Mall Promenada, promovarea participării prin intermediul partenerilor media, atât pe
online cât și la radio și Tv, promovarea prin intermediul panourilor stradale cu 2
săptămâni inainte de eveniment, știri postate pe Ro.aliment
•Iei contact cu tot ce este nou în domeniu: tehnologii, servicii, tendințe de piață

Top manageri, investitori, fermieri, ingineri tehnologi, directori de achiziții, directori
de producție, directori de calitate, autorități. Reprezentanți ai:
• Companiilor de producție și procesare din industria alimentară;
• Furnizorilor de tehnologii și servicii, din Romania și Europa;
• Camerelor bilaterale și ambasadelor;
• Asociațiilor și organizațiilor profesionale din Romania și EU;
• Autorităților competente care se adresează industriei alimentare.
• Retail-ului, buyeri, calitate



6 iunie
IBA Bucuresti

PROGRAM și TEMATICĂ

9:30-10:00 - primirea participantilor
10:00-11:30 - conferința - sesiunea 1 | Produsul Românesc în Europa - moderator Dr. Liviu Pantă

11:30-12:00 - pauza de cafea, Concursul "Ora de bun gust" testarea și jurizare pentru public. 
Punctajul final va compune proporția de 50% alocată consumatorului și 50% punctajul juriului

12:00-13:30 - conferința - sesiunea 2 |  Produsul Românesc în România - moderator Dr. Liviu Pantă
Vor susține prezentări: 

13:30-14:30 - pranz și Cooking Show MasterChef Baz 
11:00-13:00 - concursul Concursul "Ora de bun gust" - testarea și jurizarea – partea juriului. 

16:00 - decernarea premiilor "Gustul Ales" 2019

Vor susține prezentări/intervenții: 
Reprezentant MADR, reprezentant ANSVSA
Conf. Dr. Ing. Director General Nastasia Belc
Dana Tănase Director Executiv ARC
Dorin Cojocaru Președinte APRIL
Dr. Ing. Director Științific Denisa Duță
Cristian POPA Consultant industria alimentară, Director General KUK Romania 
Georgiana Jelescu Director General NSF România
Dana POP – Doctor Inginer Consultant în industria alimentară



• Premiul „Gustul Ales” va ajuta sa va diferentiati dintre produse similare;
• Alegerea produsului dumneavoastra de catre specialisti de inalta clasa, din domeniu, constituie o
uriasa oportunitate de a va impune in atentia consumatorilor;
• Premiile obtinute la editiile anterioare si semnalizate pe ambalaj au reusit sa atraga mai usor atentia
clientilor, produsele castigatoare impunandu-se pe rafturile supermarketurilor;
• Toate produsele participante vor � anuntate in presa si in social media (in presa partenera a conferin-
tei, dar nu numai);
• NOU! Prin promovarea din timp pe retelele de socializare, produselele inscrise in concurs bene�ciaza
de un plus de vizibilitate
• Puteti obtine informatii utile pentru un studiu de piata pentru produsele dumneavoastra, accesand
statisticile a�sate pe site cat si �sele tehnice continand mentiunile si punctajul juriului.

DE CE AR TREBUI SĂ 
PARTICIPAȚI?

Produse lactate: cașcavaluri neafumate, produse lactate 
acidofile, branza de burduf
NOU! carne artizanal
Carne industrial : crud uscate, fiert-afumate
Ready-meal: mancaruri din legume, mancaruri cu carne
NOU! dulciuri/panificatie artizanal: 
paine, fursecuri
Dulciuri/panificatie industrial: paine, fursecuri
Legume-fructe procesate: zacusca, dulceata, gemuri
Băuturi alcoolice si nealcoolice: sucuri de fructe, vinuri 
(albe, roșii, roze), vinars
Preparate din pește: afumate, salată de icre
*ARTIZANAL = produse obtinute la scara mica, mai mica
de 100 de bucati/sarja, lipsite de E-uri, prelucrate manual.

CATEGORII și SUBCATEGORII

PREMII
PREMIUL  “Gustul Ales” – acordat 
produsului care va avea cel mai 
mare puntaj TOTAL, indiferent de 
categorie!

PREMIUL “Gustul Ales” de con-
sumator – Premiul pentru cele mai 
multe voturi primite din partea 
consumatorilor!

Se va oferi cate un pemiu “Gustul 
Ales” primului produs clasat la 
fiecare subcategorie!

PREMII SPECIALE OFERITE DE 
JURIU

Noutate – Premiul juriului pentru 
produs lansat in 2019
Sanatate – Premiul oferit produsu-
lui cu cele mai multe beneficii 
pentru sanatate
Special – Premiul oferit pentru 
tehnologie deosebita si ingredi-
ente inovatoare

COMPONENTA JURIULUI
Gabriela MOHAN – Inginer Cercetare 
Centru Informare Tehnologica IBA 
Dana POP – Doctor Inginer Consultant în 
industria alimentară
Dorin Cojocaru - presedinte APRIL
George GRECU – consultant industria 
laptelui – in curs de confirmare 
Georgiana JELESCU – General Manager 
NSF Romania
Anca Hancu – nutritionist
Marian Timofti – inginer, sommelier, 
președinte fondator al FNDA

 "Concursul Ora de bun gust", premiile Gustul Ales 2019


