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Co-organizatori

Oportunitate de sponsorizare și expoziție

ASAS, Academia de Științe Agricole și Silvice
ROMPAN, Patronatul Român din Industria de Morărit-Panificație
Houston NPA, consultant PR al IBA București

Sponsorizarea simpozionului ASMP „Aditivii alimentari: necesitate și
siguranță” constituie un mijloc eficient de afirmare și promovare a afacerii
dumneavostră în fața unui public ce numără cei mai importanți specialiști din
domeniul științelor cerealiere și industriei de morărit-panificație din România.
Vă punem la dispoziție pachete de sponsorizare ce pot include spațiu de
expoziție și timp de expunere în plenul simpozionului. Pentru a afla mai multe
detalii despre cum ați putea profita de această oportunitate, vă rugam
contactați reprezentantul Houston NPA, Corina Stancu.

Comitet științific
Prof. dr ing. Constantin Moraru, ASMP
Prof. dr ing. Mihai Nicolescu, ASAS
Conf. dr ing. Luminița Georgescu, Univ. Galați
Conf. dr ing. Nastasia Belc, IBA București
Dr ing. Gabriela Mohan, ASMP
Dr ing. Daniela Voica, ROMPAN
Ing. Constantin Arseni, ASMP
Drd ing. Florin Șoptică, IBA București

Contact și informații
Gabriela Mohan
Secretar ASMP
Tel/Fax: 0212109128
Mobil: 0745602734
Email: asmp@bioresurse.ro
Florin Șoptică
Reprezentant IBA București
Tel/Fax: 0212109128
Mobil: 0744366012
Email: florin.soptica@bioresurse.ro
Corina Stancu
Reprezentant Houston NPA
Tel/Fax: 0213170943
Mobil: 0723856179
Email: corina.stancu@houston.ro

Înscriere
Taxa de participare include accesul la lucrările simpozionului, workshop-ul
CONSUMECO, mese, mapa evenimentului, și este in cuantum de:
•
50 lei/persoană, pentru membri ASMP;
•
70 lei/persoană, pentru non-membri ASMP;
•
GRATIS, pentru cercetători, studenți, participanți din învățământ și
pensionari.
Taxa de participare se poate achita:
•
în contul ASMP (IBAN: RO77RNCB0078032871890001, deschis in RON
la BCR-Sucursala Stefan cel Mare Bucuresti,cod fiscal 5544267, nr inreg.
429/1994);
•
în numerar, în ziua și la locația desfășurării simpozionului.
După efectuarea plății, pentru validarea înscrierii vă rugăm să trimiteți o copie
după OP și formularul de înscriere completat prin e-mail sau fax
reprezentantului Houston NPA, Corina Stancu.
Pentru informații suplimentare, pentru procurarea unui formular de înscriere
sau pentru detalii privind cazarea vă rugăm contactați reprezentantul Houston
NPA, Corina Stancu. Hotelul IBIS—Gara de Nord oferă tarife reduse
participanților la simpozion.
Înscrierile se fac până în ziua desfășurării simpozionului, însă trebuie să țineți
cont că locurile sunt limitate!
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Workshop CONSUMECO

Aditivii alimentari – o controversă fără sfârșit?

Participanții la simpozion sunt invitați în cea de-a doua parte a zilei, pe durata
a două ore, la activitățile unui workshop despre marketing-ul produselor
alimentare ecologice. Evenimentul este susținut de proiectul CONSUMECO—
Cercetări complexe privind elaborarea unui model comportamental al
consumatorului de produse agroalimentare ecologice în vederea stabilirii de
noi metode și instrumente de marketing utile producătorilor români pentru
creșterea competitivității—, coordonat de către prof. dr Mona Popa. Agenda
workshop-ului va fi prezentată în ziua desfășurării simpozionului.

Practica aditivării alimentelor nu este una specifică lumii contemporane.
Variate săruri și extracte de plante se adaugă în hrană încă din era neolitică în
scopul conservării, aromatizării sau chiar falsificării mărfurilor alimentare.
Prezentul cunoaște amplificarea fenomenului la cote fără precedent, date fiind
separarea progresivă a zonelor de producere a hranei de cele de consum – ca
urmare a urbanizării extensive a societății și globalizării comerțului cu
alimente – și preferința crescândă pentru alimentele semi-preparate sau gata
de consum.

Apel pentru postere

De la comunitatea oamenilor de știință și până la nivelul consumatorilor,
pertinența utilizării aditivilor generează aprigi dispute. Una dintre cele mai
răspândite accepțiuni susține că sistemul alimentar actual nu este sustenabil
fără utilizarea aditivilor alimentari. Excluderea acestora ar isca serioase
probleme de securitate alimentară, aditivii fiind cvasi-esențiali pentru
conservarea/stabilizarea, diversificarea și acceptarea alimentelor. Din poziția
contestatarilor, aditivii alimentari sunt văzuți ca fiind apanajul industrializării
exacerbate a sistemului alimentar, ca un mijloc de înșelare a consumatorilor și
ca un risc pentru sănătatea publică. Procesatorii ar fi reticenți la schimbare
fiind preocupați în principal de maximizarea profiturilor. Variate studii
științifice atestă sau contestă siguranța aditivilor permiși. Consumatorii au
devenit foarte sensibili la chestiunea aditivilor alimentari, iar organizațiile
acestora depun o presiune considerabilă asupra autorităților și companiilor
întru reducerea sau chiar eliminarea aditivilor. Curentul „clean label”, care
presupune simplificarea numărului ingredientelor unui produs prin excluderea
aditivilor, pare să ralieze tot mai mulți producători.

Participanții sunt invitați să se înscrie cu contribuții științifice, care vor fi
recenzate și selectate spre prezentare sub formă de poster. Cei interesați sunt
rugați să redacteze în format Word un rezumat de maximum 400 de cuvinte,
în limba română, și să-l trimită prin e-mail reprezentantului IBA București,
Florin Șoptică, până la data de 17 octombrie 2011. Rezumatele trebuie să
conțină un titlu, numele complet al autorilor, adresa de corespondență a
autorului principal și numele și adresa instituțiilor gazdă. Cei selectați vor fi
înștiințați până la data de 18 octombire 2011 cu privire la instrucțiunile de
redactare a posterelor.
În cadrul simpozionului va fi organizat un concurs de postere, în care vor fi
premiate cele mai bune trei contribuții științifice dintre cele prezentate.
Jurizarea se va face de către specialiști de marcă din domeniu.

Concurs de produse noi
Companiile din industria de morărit-panificație sunt invitate să participe la
prima ediție a concursului ASMP intitulat „Produsul de morărit-panificație al
anului”, care va fi organizat în cadrul simpozionului. Sunt acceptate în concurs
produse de morărit-panificație noi (N.B. nu produse industriale, ci destinate
consumatorului final), lansate pe piață în anul 2010. Jurizarea se va face de
către specialiști reputați din domeniu, independenți de companiile
participante, în baza unor criterii de jurizare axate pe inovare tehnologică și
calitate nutritivă. Pentru a vă înscrie în concurs, vă rugăm contactați secretarul
ASMP, Gabriela Mohan. Data limită pentru înscriere este 17 octombrie 2011.

Ținând seama de acest context complicat, la cea de-a XX-a ediție a
Simpozionului ASMP vom încerca să răspundem unor întrebări precum: Este
binevenită exceptarea aditivilor din produsele cerealiere? Există totuși aditivi
alimentari care să depășească statutul de „substanțe tolerate” și care să
exercite reale funcțiuni nutritive? Sunt aditivii alimentari de neînlocuit din
produsele cerealiere? Există soluții tehnologice aplicabile care să permită
înlocuirea parțiala sau totală a aditivilor din produsele cerealiere?
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Public țintă

Program preliminar

Simpozionul este adresat în primul rând membrilor ASMP, însă sunt binevenite
și alte categorii de auditori precum:
•
cercetători cu preocupări în domeniul științelor cerealiere;
•
ingineri tehnologi și alți specialiști din industria de morărit-panificație;
•
studenți;
•
reprezentanți ai autorităților, asociațiilor profesionale și de
consumatori;
•
presa.

Limba de desfășurare a simpozionului este româna.
08:30 – 09:00

Înregistrare participanți

09:00 – 09:30

Discursuri deschidere

09:30 – 09:50

Prof. dr Petru Alexe (Univ. Galați)

09:50 – 10:00

Prezentare sponsorizată

10:00 – 10:30

Pauză cafea

10:30 – 10:50

Dr Liviu Rusu (ANSVSA)

10:50 – 11:00

Prezentare sponsorizată

Academia de Științe Agricole și Silvice “Gheorge Ionescu-Sisești”

11:00 – 11:20

Prof. dr Carmen Socaciu (USAMV Cluj)

B-dul Mărăști, nr. 61, sector 1
www.asas.ro

11:20 – 11:30

Prezentare sponsorizată

11:30 – 12:30

Pauză prânz

12:30 – 12:50

Conf. dr Nastasia Belc (IBA București)

12:50 – 13:00

Prezentare sponsorizată

13:00 – 13:20

Conf. dr Luminița Georgescu (Univ. Galați)

13:20 – 13:30

Prezentare sponsorizată

13:30 – 14:00

Pauză cafea

14:00 – 14:20

Prof. dr Mona Popa (USAMV București)

14:20 – 14:30

Prezentare sponsorizată

14:30 – 14:50

Acordare premii

14:50 – 15:00

Discursuri închidere

15:00 – 15:30

Pauză cafea

15:30 – 17:30

Workshop CONSUMECO

18:00 – 21:00

Cină

Locația simpozionului

Sediul ASAS este la un pas distanță de ROMEXPO, locul unde în perioada 19-23
octombrie se petrec simultan târgurile tradiționale agro-alimentare IndAgra,
Alimenta, All-Pack și Expo Drink&Wine.

