
O corectă informare a consumatorilor cu privire la conţinutul nutriţional al alimentelor 
poate contribui la îmbunătăţirea dietei cetăţenilor şi la prevenirea obezităţii şi a bolilor 
deseori legate de alimentaţie, cum ar fi cancerul, diabetul şi tulburările cardio-vasculare. 
Vor vorbi pe această temă unii experţi de faimă internaţională în cursul unui seminar 
online organizat de Ambasada Italiei în România.
Speakerii vor aprofunda concepte de alimentaţie sănătoasă şi de Positive Nutrition, 
cu referiri la dieta mediteraneană şi la dietele tradiţionale, arătând cum etichetarea 
alimentelor poate condiţiona – în bine sau în rău – comportamentul consumatorilor. 
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10.30 - 10.40 URĂRI DE BUN VENIT DIN PARTEA AMBASADORULUI

10.45 - 11.05  NUTRIŢIA POZITIVĂ ŞI DIETELE TRADIŢIONALE 
Profesor Luca Piretta   
(Profesor de Ştiinţele alimentaţiei şi nutriţiei omului. Universitatea Campus Biomedico Roma)

11.25 - 11.45  NUTRI-SCORE, O UMBRELĂ CU GĂURI. DE LA ADOPTARE 
VOLUNTARĂ LA DIFERENŢIATOR PE RAFT. UN STUDIU 
ASUPRA ALIMENTAŢIEI ROMÂNILOR  
Dr. Ing. Gabriela Berechet   
Specialist Tehnologii Alimentare și Gastrotehnie

11.05 - 11.25  ETICHETAREA NUTRIŢIONALĂ ŞI EDUCAŢIA ALIMENTARĂ 
A CONSUMATORULUI, ANALIZA CRITICĂ A NUTRI-SCORE 
Profesor Andrea Ghiselli  
(fost cercetător CREA-NUT, Preşedintele Societăţii Italiene de Ştiinţele Alimentaţiei)

11.45 - 12.05  ETICHETAREA ALIMENTELOR VS NUTRI-SCORE; AFARĂ-I 
VOPSIT GARDUL, ÎNĂUNTRU LEOPARDUL 
Ing. Cristian Popa   
Inginer Industrie Alimentară şi Specialist în Etichetare

12.05 - 12.25 ÎNTREBĂRI ŞI RĂSPUNSURI

Ambasciata d’Italia
Bucarest

10.40 - 10.45   INTRODUCEREA FĂCUTĂ DE MODERATOR 
Teodora Tompea 
Jurnalist

12.25 - 12.30   CONCLUZII – MODERATORUL 
Teodora Tompea 
Jurnalist

E.S. Alfredo Durante Mangoni 
Ambasadorul Italiei în România



Alegerea produselor alimentare de achiziţionat a devenit tot mai dificilă. Î n p rimul r ând, s untem 
supuşi unei varietăţi de oferte fără precedent. În al doilea rând, în ciuda unui interes crescând faţă 
de alimentaţie şi faţă de relaţia sa cu sănătatea, consumatorii sunt adesea ţinta unor informaţii 
neîntemeiate şi deseori nu înţeleg ce înseamnă o alimentaţie sănătoasă.
Seminarul on-line promovat de Ambasada Italiei la Bucureşti îşi propune să aprofundeze tematica 
privind modalitatea de convingere a consumatorilor să urmeze diete mai sănătoase printr-o informare 
corectă asupra produselor alimentare.
Dat fiind că în ultimii 30 de ani fenomene ca obezitatea şi bolile netransmisibile au afectat în mod 
generalizat societăţile avansate, numeroase ţări şi chiar organizaţiile internaţionale au început să se 
preocupe mai mult de această chestiune.
Etichetarea alimentelor a fost imediat identificată drept una din modalităţile cele mai eficiente de 
comunicare cu consumatorul. Cu toate aceastea, în Europa, lucrul acesta a dus la apariţia a două 
curente de gândire. Primul se bazează pe împărţirea alimentelor în bune şi rele care, prin etichetele 
descurajante cum ar fi s emafoarele r oşii, a re s copul d e a  d escuraja c umpărarea d e p roduse 
considerate nesănătoase. Aceasta este de exemplu abordarea mărcii franceze Nutri-score. 
Abordarea italiană este bazată în schimb pe conceptul că nu doar alimentele sunt cele care cauzează 
probleme de sănătate, ci alimentaţia în ansamblu a persoanelor. Este o abordare pozitivă pentru 
alimentaţie, în acord cu o tradiţie gastronomică milenară apreciată în întreaga lume. Punctul de 
referinţă ideal este piramida alimentară a dietei mediteraneene, care nu exclude niciun aliment, ci 
sugerează pentru fiecare c ategorie d e h rană c antitatea ş i f recvenţa c onsumului a decvate. P rin 
urmare, în loc să denigreze fiecare a liment p entru c ă e ste b ogat î n n utrienţi, s istemul e tichetării 
italian Nutriform Battery semnalează consumatorului ce efect are hrana pe care se pregăteşte să o 
ingereze asupra nevoii energetice zilnice, atât ca număr de calorii cât şi de nutrienţi specifici.
Fără să facă evaluări asupra calităţii produselor ci rămânând pur informativ, Nutriform Battery poate 
fi a daptat o ricărui c ontext. A cesta e ste u n l ucru f oarte i mportant d eoarece p ermite p rotejarea 
dietelor tradiţionale şi locale care, la fel ca dieta mediteraneană includ numeroase produse tipice 
bogate în grăsimi, sare sau zaharuri dar care, fiind destinate unor ocazii deosebite cum ar fi petrecerile 
şi aniversările, nu merită să fie defavorizate.
Alegerea etichetelor nutriţionale are şi implicaţii care se îndepărtează de sănătate, dar au o 
importanţă mai mică. Pot constitui modificări ale pieţei, favorizând sau defavorizând unele produse în 
ciuda altora sau chiar afecta libertatea de a alege a consumatorului prin condiţionări subliminale. 
Despre toate acestea se va vorbi la seminarul online cu specialiști de înaltă valoare internaţională, 
cum ar fi V IITORUL D IETELOR I NTERNAŢIONALE: E DUCAŢIA C ONSUMATORULUI P RIN 
ETICHETAREA ALIMENTELOR.
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