
 

               București, 23 iunie 2011 

COMUNICAT DE PRESĂ 

Conferința Națională Sănătate prin Alimentație – ediția I 

Participă la cel mai important eveniment dedicat  

managementului alimentației sănătoase 

 

               Dacă ești interesat de sănătate prin alimentație,  înscrie-te la Conferința Națională Sănătate 

prin Alimentație – ediția I, care va avea loc în data de 9 iulie, la World Trade Center, sala New York, 

București și participă la cel mai important eveniment dedicat managementului alimentației sănătoase. 

Președintele conferinței este prof. univ. dr. Nicolae Hâncu. Evenimentul este organizată sub egida 

științifică a Federației Române de Diabet, Nutriție și Boli Metabolice, a Asociației Române de Studiu al 

Obezității și a Societății de Nutriție din România. 

           Cultura nutriţională populaţională (Prof.univ.dr. Nicolae Hâncu), Principiile alimentaţiei 

populaționale optime (Prof.univ.dr. Mariana Graur), Rolul profilactic al alimentației sănătoase în bolile 

cardiovasculare (Dr. Claudiu Avram); Rolul profilactic al alimentaţiei sănătoase în diabetul zaharat 

(Prof.univ.dr. Amorin Popa); Rolul profilactic al alimentaţiei sănătoase  în patologia metabolică 

(Prof.univ.dr. Maria Moţa); Rolul profilactic al alimentaţiei sănătoase  în tulburările de comportament 

alimentar (Prof.univ.dr. Gabriela Radulian); Rolul profilactic al alimentaţiei sănătoase în oncologie 

(Prof.univ.dr. Nicolae Hâncu), Principiile educaţiei nutriţionale populaţionale (Dr. Cristina Niţă), Rolul 

siguranţei alimentare şi expunerea omului modern la aditivii alimentari (Prof.univ.dr. Gheorghe 

Mencinicopschi),  Rolul suplimentelor alimentare într-o alimentaţie sănătoasă (Prof.univ.dr.Marius 

Bojiţă), Suplimentele alimentare în România (Conf.univ.dr. Florian Bodog), Rolul lui Nicolae Paulescu în 

ştiinţa nutriţiei (Prof.univ.dr. C. I Targoviste),  Alimentaţia – determinant major al stării de sănătate 

(Prof.univ.dr. Adrian Streinu-Cercel), Ce înseamnă un aliment sănătos? (Dr.Maria Niţescu), acestea sunt 

unele dintre temele care vor fi dezbătute de reputați profesioniști din domeniul sănătății, în cadrul 

Conferinței Naționale Sănătate prin Alimentație –ediția I. 



 

             De asemenea, în cadrul conferinței vor fi prezente companii responsabile în asigurarea unui stil 

de viață sănătos, care vor promovarea principiile unei alimentații sănătoase. Cei prezenți la eveniment 

vor avea posibilitatea de a savura în pauza de masă un meniu gustos și sănătos. 

               Înscrierile pentru Conferința Națională Sănătate prin Alimentație – ediția I, care se va 

desfășura în data de 9 iulie, în intervalul orar: 09.00–18.00, se pot face pe adresa de e-mail: 

pr@sanatateapressgroup.ro. 

               Intrarea se face pe baza înscrierii, în limita locurilor disponibile. Având în vedere amploarea 

evenimentului și pentru a vă asigura un loc în cadrul Conferinței, recomandăm persoanelor interesate să 

se înscrie din timp. 

         Printre companiile care susțin organizarea primei ediții a Conferinței Națională Sănătate prin 

Alimentație se numără:  Dobrogea Grup/Dobrogea-Benecol, Unilever/Becel, Gaya Health 

Services/York Test, Sanofi Aventis, Woerwag Pharma, Tnuva, Farmaciile Dona, Cris-Tim, City Grill, 

Cumpăna, Vinarte, Saga Sanatate/Lysi. 

        Partenerii media ai evenimentului sunt: SănătateaTV.ro, ComunicateMedicale.ro, Sănătatea de 

azi, Click Sănătate, Ioana, Culinar.ro, Avantaje, Ziarul medicului de familie, Radio România Actualități, 

Explore Medicine TV, Sfatulmedicului.ro, Pharma Food, Good Food, SensoTV.ro, Slab sau Gras, 

doctorbun.ro, InformatiaMedicala.ro, i-medic.ro. 
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