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„Scopul înfiinţării Fedima România – Asociaţia Română a Produ-
cătorilor şi Furnizorilor de Ingrediente din Industria Panificaţiei, Pa-
tiseriei şi Cofetăriei, este acela de a promova şi furniza informaţii
tehnice şi ştiinţifice în legătură cu produsele din acest domeniu,
de a monitoriza legislaţia în domeniu şi a promova iniţiative legi-
slative pentru îmbunătăţirea mediului de afaceri din industria pa-
nificaţiei, patiseriei şi cofetăriei, de a încuraja cooperarea cu alte
organizaţii patronale şi federaţii şi de a reprezenta interesele mem-
brilor ei atât la nivel naţional cât şi internaţional”, a explicat Ma-
nuela Banu, preşedintele asociaţiei. 

Membrii fondatori ai Fedima România sunt furnizori importanţi
de pe piaţa internă de panificaţie, patiserie şi cofetărie: Expertarom,
Ireks Pan România, Lesaffre România, Orkla Foods România, Puratos
Prod şi Zeelandia România.

Imediat după înregistrare, Fedima România a aderat la Federaţia
Europeană a Producătorilor şi Furnizorilor de Ingrediente din In-
dustria Panificaţiei, Patiseriei şi Cofetăriei - FEDIMA Europa. 

Fedima România a fost creată pentru a-şi sprijini membrii în ini-
ţierea şi promovarea de proiecte în interesul comun al membrilor
asociaţiei şi clienţilor lor, a furniza şi promova informaţii adecvate
din industrie şi a-şi reprezenta membrii în organizaţii naţionale şi
internaţionale relevante.

Obiective Statutare ale Fedima România
• Furnizarea şi promovarea informaţiilor adecvate din industrie, la
nivel naţional şi internaţional
• Iniţierea şi promovarea de proiecte conform intereselor comune
ale membrilor asociaţiei şi clienţilor acestora
• Monitorizarea legislaţiei existente şi promovarea unor propuneri
legislative relevante pentru industrie
• Reprezentarea membrilor în organizaţii naţionale şi internaţionale
importante pentru domeniul în care activează aceştia şi încurajarea
cooperării cu alte asociaţii şi federaţii la nivel naţional şi interna-
ţional
• Furnizarea de informaţii tehnice şi ştiinţifice din domeniu şi a
celor necesare pentru fabricarea produselor în conformitate cu pre-
vederile legale în vigoare

Pentru următoarea perioadă de timp Fedima România îşi propune
totală deschidere şi suport logistic (know how) în legătură cu orice
dilemă legislativă ar putea apărea, referitor la interpretarea legisla-
ţiei europene în domeniu şi participarea activă la elaborarea sau
adaptarea legislaţiei din România, în domeniul în care activează.

Fedima România este afiliată şi membru activ la Romalimenta -
Federaţia Industriei Alimentare Române, ai cărei membri sunt aso-
ciaţii patronale şi companii de produse alimentare şi sectorul in-
dustrial băuturi, cu o cifră de afaceri mai mare de 15 de milioane 
fiecare.

Pe lângă iniţiativele legislative pe care le are, Fedima România îşi
propune diverse proiecte între care:
• Alături de Romalimenta, îşi propune o viitoare colaborare la pro-
gramul educaţional „Si eu trăiesc sănătos” (www.sets.ro), un pro-
gram pentru şcolile din România, susţinut în parteneriat de Minis-
terul Educaţiei Naţionale, Ministerul Sănătăţii, Ministerul Tineretului
şi Sportului, Inspectorate Şcolare, Federaţia Română de Diabet, Nu-
triţie şi Boli Metabolice, UNEFS, Societatea de Nutriţie.
• Susţine un program educativ de masă – Pâinea în alimentaţia zil-
nică – dezvoltat în colaborare cu revista „Ce se întâmplă Doctore”
– o revistă cu o audienţă lunară de 385 mii cititori.
• Va participa cu o prezentare la Simpozionul Asociaţiei Specialiştilor
din Morărit şi Panificaţie din România care va avea loc în cadrul
Gastropan, expoziţie internaţională de soluţii şi tehnologii pentru
panificaţie care va avea loc în 4 şi 5 aprilie 2014 la Braşov.

Fedima Europa este Federaţia Europeană a producătorilor şi fur-
nizorilor de ingrediente pentru panificaţie, patiserie şi cofetărie,
care are ca membri aproximativ 200 companii (indirect). Aceasta
îşi ajută membrii să aibă o piaţă unică în UE şi contribuie la con-
struirea unui mediu de reglementări clare şi operaţionale care să
asigure o piaţă armonizată şi certitudine juridică.

Prin intermediul Fedima Europa, Fedima România reprezintă inte-
resele industriei, participă activ la toate programele referitoare la
legislaţia europeană, are acces la informaţii şi poate deveni vocală
în susţinerea la Brussels a intereselor industriei. (x) z

Asociaţia Română a Producătorilor
şi Furnizorilor de Ingrediente este
activă în România

SECTORUL DE PANIFICAŢIE, PATISERIE ŞI COFETĂRIE DIN ŢARA NOASTRĂ
ESTE MAI COMPLET ŞI MAI BINE ORGANIZAT, DUPĂ CE ŞASE CEI MAI IM-
PORTANŢI FURNIZORI DE INGREDIENTE DE PE PIAŢĂ AU DECIS SĂ SE ASOCIEZE. 
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