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                                Comunicat de presă

Workshop „Romanul prețuiește mâncarea”

Factorii interesați, agenții economici care activează pe lanțul de producere și comercializare a alimentelor
sunt încurajați să ia parte la workshopul organizat în proiectul Romanul prețuiește mâncare, proiect derulat
în  cadrul  programului  DEAR  -  Programul  pentru  educație  și  sensibilizare  privind  problemele  de
dezvoltare  și  sensibilizarea  publicului  în  Europa  și  implementat  de  Fundația  TERRA Mileniul  III  cu
sprijinul Primăriei Municipiului Roman.

Primul  workshop  „Romanul  prețuiește  mâncarea”  a  avut  loc  miercuri,  13  martie  2019,  la  sediul
primăriei municipiului Roman.

Ce ne propunem prin intermediul acestui workshop?

Să facilităm comunicarea dintre agenții economici care activează pe lanțul de producere și comercializare
a  alimentelor,  dar  și  actorii  sociali  care  pot  folosi  produsele  alimentare  pentru  a  ajuta  persoanele
defavorizate  să-şi  asigure  hrana  zilnică  necesară.  Scopul  acestei  întâlniri  fiind  acela  de  a  dezbate
eventualele posibilități,  metode și măsuri ce pot fi aplicate la nivel local, furnizarea unor exemple de
bună practică prin care risipa alimentară poate fi redusă. 

La workshop au participat reprezentanți de retaileri, restaurante, centre sociale, ONG-uri, profesori implicați
în cadrul proiectului, dar și reprezentanți ai administrației locale și de la ADR Nord Est.

“Rămân cu speranța că la final, fiecare beneficiar își va găsi donatorul și donatorul își va găsi cât mai
mulți beneficiari” a afirmat Doamna Ioana Roxana Iorga – Viceprimarul Municipiului Roman.

Cu ocazia workshop-ului, s-a oficializat implicarea în combaterea risipei alimentare în Municipul Roman a
primilor 5 donatori și a 4 beneficiari.

Agenda workshopului

Despre proiect 

Romanul prețuiește mâncarea  este un proiect care se încadrează prin obiectivele și acțiunile vizate în
contextul  Economiei  Circulare,  prin  creșterea  eficienței  utilizării  resurselor  la  nivel  local,  contribuind
concomitent la atingerea obiectivelor de Dezvoltare Durabilă.

Tema proiectului se subscrie Obiectivului de Dezvoltare Durabilă 12 – Consum și producție responsabilă,
iar  prin implementarea  acestuia  asiguram un model  de bună practică  în  ceea  ce privește  acțiunile  care
trebuie întreprinse atât la nivel local, dar și la nivel național și european pentru a asigura îndeplinirea țintelor
de diminuare a risipei alimentare. Astfel, reducerea de 30% până în anul 2025 și de 50% până în anul 2030
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la  nivelul  comerțului  cu  amănuntul  și  la  nivelul  consumatorilor  reprezintă
obiectivele ce se doresc a fi atinse. 

Romanul prețuiește mâncarea este un proiect demonstrativ cu posibilitatea de a fi replicat în alte localități și
ulterior chiar și la nivel național.

Scopul proiectului vizează diminuarea risipei alimentare la nivelul orașului Roman pe lanțul de producere,
comercializare și consum a produselor alimentare. 

Obiectivele specifice vizează:

• Creșterea gradului  de conștientizare al  locuitorilor  Municipiului  Roman cu privire  la necesitatea
implicării în diminuarea risipei alimentare;

• Creșterea nivelului de educație cu privire la diminuarea risipei alimentare din Municipiul Roman
prin implicarea profesorilor și elevilor de gimnaziu;

• Elaborarea unui Plan de acțiune local privind diminuarea risipei alimentare, inclusiv a instrumentelor
de implementare și concomitent creșterea gradului de valorificare a alimentelor aflate în risc de a
deveni deșeuri prin redistribuire și consum rapid.

Mai multe detalii despre proiect, precum și despre etapele derulării acestuia, puteți găsi pe site-ul Terra
Mileniul III, categoria proiecte: http://terramileniultrei.ro/portfolio/7917/

Contact:

Georgiana Marcu

Expert comunicare

0725425330/ marcugeorgianacatalina@gmail.com
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