ECOTROPHELIA ROMANIA
Competiţie naţională pentru crearea de produse alimentare inovative

REGULAMENT
FAZA LOCALĂ 2018
Articolul 1 – Scopul competiţiei
1.1. Asociaţia Specialiştilor de Industrie Alimentară din România filiala SUCEAVA organizează o
competiţie deschisă tuturor studenţilor care sunt înscrişi la programe de studii de licenţă si masterat din
cadrul Facultăţii de Inginerie Alimentară.
1.2. Pentru fiecare echipă, competiţia constă în prezentarea unui produs alimentar care să îndeplinească
condiţiile stipulate în Articolul 2. Numărul de studenţi din fiecare echipă trebuie să fie de cel puţin 2
(doi), dar nu mai mare de 10 (zece), cu vârsta maximă de 35 ani. Fiecare echipă trebuie să-și
desemneze un Team Manager.
Articolul 2 – Condiţii de participare
2.1. Produsul alimentar, subiectul competiţiei, trebuie să îndeplinească toate criteriile stipulate mai jos.
Astfel, produsul alimentar trebuie:
– să fie destinat consumului uman şi să se adreseze tuturor categoriilor de consumatori;
– să fie posibil de pus în vânzare prin intermediul reţelelor de distribuţie a produselor alimentare, a
unităţilor de tip catering sau restaurantelor;
– să fie inovativ sub unul sau mai multe aspecte comparativ cu produsele alimentare deja existente pe
piaţă. Partea inovativă se poate referi la concept şi/sau aspecte tehnologice şi/sau reţetă (formulare)
şi/sau ambalaj;
– să ţină cont de eco-inovarea legată de materii prime (origină organică, amprentă de carbon redusă)
şi/sau ambalaj (reciclabil) şi/sau proces de fabricare (economie de energie, utilizarea apei reciclate)
şi/sau distribuţie-logistică (servicii noi sau lanţuri scurte) pentru a facilita integrarea unei dimensiuni
de mediu în procesul de producţie a produsului alimentar;
– să fie distinct prin calităţile sale senzoriale, nutriţionale sau prin alte calităţi;
– să fie apt de a fi reprodus la nivel industrial ca unitate de produs susţinută de un dosar tehnic în care
să fie specifiacte ingredientele, procesul tehnologic, preţul produsului, cheltuielile de investiţie, etc.;
– să fie realizat în conformitate cu legislaţia în vigoare cu privire la procese, ingrediente, aditivi,
ambalaj, etichetă, siguranţă alimentară;
– să fie relevant din punct de vedere comercial (oferta să fie în concordanţă cu cererea, să existe un
plan de marketing, să existe un ambalaj conceput pentru el);
– să fie prezentat coerent, atât în ce priveşte toate criteriile de mai sus, cât şi în ceea ce priveşte munca
de echipă.
2.2. Produsul alimentar trebuie prezentat prin intermediul unui dosar tehnic explicativ limitat la 20
(douăzeci) pagini de format A4, scris în limba română. Dosarul poate conţine anexe al căror volum
este limitat la 10 (zece) pagini. Dosarul va cuprinde următoarele informaţii:
– o descriere a produsului alimentar: denumire, categorie de produs (aperitiv, desert, fel principal,
băutură, etc), descriere generală, compoziţie, calităţi nutritive şi senzoriale, specificaţii tehnice, proces
tehnologic de fabricaţie, condiţionare, mod de ambalare, modalitate de păstrare, termen de valabilitate;
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- o descriere a naturii calităţii inovative a produsului (caracteristici inovative ale produsului în sine,
a compoziţiei sale, reţetei, etc), a procesului şi tehnicilor utilizate, metodei de conservare şi duratei de
păstrare, ambalării, metodei de utilizare de către consumator şi logisticei de distribuţie;
- un plan de marketing și de plan de afaceri;
- o descriere a strategiei de comunicare (mijloace de comunicare utilizate pentru ca produsul
inovativ să fie acceptat de către consumatori).
Articolul 3 – Participarea la competiţie
3.1. Competiţia este deschisă tuturor studenţilor înmatriculaţi în anul universitar 2017-2018 ai
Facultăţii de Inginerie Alimentară din Suceava, de la toate programele de studii de licenţă si masterat.
3.2. Pentru a lua parte la această competiţie, studenţii trebuie să formeze echipe sub coordonarea unui
cadru didactic, să completeze Formularul de participare (Anexa 3) până la data de 16.04.2018,
formulare care vor fi centralizate de cadrele didactice coordonatoare.
3.3. Fiecare cadru didactic coordonator va înscrie în competiţie echipele formate până la data de
16.04.2018.
3.4. Intrarea în competiţie a fiecărei echipe se va stabili prin tragere publică la sorţi în ziua de
17.04.2018 (sala E220, orele 9.45).
3.5. Programul final, locaţia şi ora de începere a competiţiei se vor afişa pe site-ul www.fia.usv.ro.
Articolul 4 – Organizarea prezentării produselor în faţa juriului local
4.1. Juriul local va fi compus din maximum 5 membri, specialişti în domeniul industriei alimentare,
indicaţi de ASIAR filiala Suceava, ca fiind persoane competente şi independente.
Deciziile juriului local sunt finale. Membrii juriului local vor delibera în secret.
4.2. Juriul local are rolul de a selecţiona trei echipe câştigătoare ale competiţiei şi a decerna premiile
corespunzătoare. Selecţia celor trei echipe se va face pe baza dosarelor, a prezentării orale în Power
Point a produselor şi a degustării produselor.
4.3. Echipele trebuie să facă o prezentare orală PowerPoint în limba engleză, să prezinte membrilor
juriului trei unităţi de produs alimentar, aşa cum este descris în dosar, care să poată fi degustate de
către juriu, şi trei ambalaje ale produsului.
4.4. Juriul va evalua echipele participante la competiţie pe baza Grilei de evaluare (Anexa 2) şi va
acorda note pe Fişa de evaluare (Anexa 1).
Articolul 5 – Desemnarea câştigătorilor competiţiei ECOTROPHELIA – Faza locală
5.1. Fiecare membru al juriului local trebuie să atribuie un punctaj de la 1 la 100 fiecărei echipe
prezente în concurs. Punctajul fiecărei echipe va fi determinat ca medie aritmetică a punctajelor
atribuite de fiecare membru al juriului local.
5.2. Cele trei propuneri câştigătoare ale competiţiei vor fi cele care au primit cele mai mari punctaje
din partea juriului şi vor reprezenta Facultatea de Inginerie Alimentară la faza naţională a competiţiei.
Articolul 6 – Alte prevederi
6.1. Ecotrophelia îşi rezervă dreptul de a modifica datele competiţiei sau de a o anula, dacă, din motive
obiective, este necesar să se procedeze astfel.
6.2. Participarea la competiţie înseamnă în mod automat acceptarea fără rezerve a prevederilor acestui
regulament, de către toţi studenţii.
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