
 

 

 

FESTIVALUL PICNIC CU SCOFETURI MOLDOVENEȘTI 
– Regulament OFICIAL - 

 
 
 
SECȚIUNEA 1. ORGANIZATORII CONCURSULUI 
Organizatori ai concursului  gastronomic “PICNIC CU SCOFETURI MOLDOVENEȘTI” 
(numit în continuare “Concursul”) sunt: 

- Agenția pentru Dezvoltare Regională Nord-Est 
- Centrul EUROPE DIRECT Nord-Est 
- Consiliul Județean Neamț 
- Primăria Municipiului Piatra Neamț 

 
SECTIUNEA 2. DREPTUL și CONDIȚIILE DE PARTICIPARE 
 Concursul se adresează tuturor restaurantelor din Regiunea Nord-Est (județele Neamț, 

Suceava, Botoșani, Iași, Bacău și Vaslui), indiferent dacă sunt independente sau în cadrul 
hotelurilor sau pensiunilor. De asemenea, concursul este adresat bucătarilor, cofetarilor 
amatori și producătorilor locali. 
Participarea la Concurs este posibilă prin înscriere, care este gratuită, şi care se va efectua 
printr-un mesaj scris transmis pe e-mail-ul oficial al evenimentului: 
europedirect@adrnordest.ro pana la data de 25.08.2016, însoțit de copie după CI a unui 
reprezentant al restaurantului sau CI a participantului, în cazul persoanelor fizice. 
Concurentul este considerat înscris în urma confirmării scrise, primite din partea Europe 
Direct Nord-Est.  

 Se interzice a se prezenta mâncăruri cumparate din magazine. 
 Întrucât Concursul reprezintă o oportunitate de promovare a restaurantelor, pensiunilor și 

hotelurilor, dar și a producătorilor individuali, locul în care se va desfăşura va fi amenajat 
astfel încât să se ofere posibilitatea participanţilor să expună şi să distribuie propriile 
materiale promoţionale. 

 
Participarea la Concurs implică acceptarea și cunoaşterea integrală, expresă şi neechivocă a 
prezentului Regulament. 

 
SECȚIUNEA 3. PERIOADA DE DESFĂȘURARE 
Concursul se va desfăşura în Piatra Neamț, pe platoul Curții Domnești, într-un spaţiu special 
amenajat, în ziua de sămbătă, 27 August 2016 - începând cu ora 12.00. 
 
SECTIUNEA 4. MODUL DE DESFĂȘURARE A CONCURSULUI 
 
Participanţii vor prezenta produse gastronomice  cu specific tradițional din zona Moldovei, astfel:  

1. Categoria preparate bucătărie - cofetărie (un fel de bază sau un desert, ambele cu specific 
local sau o rețetă proprie) 

2. Categoria produse alimentare tradiționale: dulceață/brânzeturi/ zacuscă/murături, dar și 
preparate din carne/mezeluri. 
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*Se aplică celor care concurează la Categoria 1. 
*Rețeta preparatului fel de bază/desert va fi prezentată în format tipărit, în limba română. 
*Concurenţii vor asigura vesela, tacâmurile, şervețele necesare pentru 2 persoane.  
 
 
SECTIUNEA 5. JURIZAREA 
1. MEMBRII JURIULUI 
Juriul va fi format din doi membri, bucătari profesioniști. 
 
2. CRITERIILE DE JURIZARE 
Punctajul acordat se face ținând cont de următorii factori: 

- Gust .....................................................35 puncte 
- Aspect..................................................35 puncte 
- Modul în care produsul reprezintă zona geografica din car.................30 puncte 

 
 
SECȚIUNEA 6. PREMIILE ȘI ACORDAREA LOR 
1. Conform regulamentelor concursurilor internaţionale de gastronomie, ierarhia va fi media 
aritmetică a punctelor obţinute la fiecare criteriu pentru toate serviciile din tematică. 
2. În funcţie de punctajul obţinut, se vor acorda următoarele premii: 
Marele Premiu al festivalului: Trofeul Heritage Flavours Day 2000 de lei + electrocasnice 
în valore de 600 lei 
 
Premiul I: 500 lei + electrocasnice în valoare de 600 lei 
Premiul II: 300 lei + electrocasnice în valoare de 500 lei 
Premiul III: 200 lei + electrocasnice în valoare de 300 lei 
*Premiile I, II și III se acordă în cadrul fiecăreia din cele două categorii 
3. Regulamentul concursului este de ierarhizare descrescătoare a punctajului obţinut, astfel încât se 
va acorda câte 1 singur premiu pentru locurile I, II și III, pentru fiecare categorie. 
 
SECȚIUNEA  7. DETALII DESPRE EVENIMENT 
 
Festivalul intitulat Picnic cu Scofeturi Moldovenești („Heritage Flavours Day”) este dedicat 
identificării, promovării şi cunoaşterii tradiţiilor culinare specifice Regiunii Nord-Est.  
 
Evenimentul este monitorizat de Reprezentanța Comisiei Europene în România și urmărește 
promovarea și dezvoltarea turismului din Regiunea Nord-Est și se desfășoara sub egida portalului 
de evenimente www.descoperanordest.ro , lansat la sfârșitul anului trecut de ADR Nord-Est.   
 
Scopul evenimentului Picnic cu Scofeturi Moldovenești este de a identifica și face cunoscute 
publicului larg, rețete gastronomice cu specific local, vechi și noi, care să atragă vizitatorii din țară 
și străinătate și de a conștientiza operatorii HORECA din județul nostru de importanța utilizării 
tradițiilor și elementelor de identitate locală în marketingul destinației turistice. 
 

http://www.descoperanordest.ro/
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