ROMÂNIA: „GRĂDINTA VERDE A EUROPEI” - Strategia 2020/2030

2020

Vești bune de « ZiuaBiodiversității »! Comisia Europeană a
adoptat recent o nouă strategie privind biodiversitatea, dar și
strategia « De la fermă la consumator, pentru construirea
unui sistem alimentar sănătos și durabil ».
Ambele sunt documente în conformitate cu Planul Ecologic
European și au fost așteptate de toți factorii interesați. Pentru
Romania, acestea au o importanță deosebită întrucât țara
noastră dispune de:
- una dintre cele mai bogate biodiversități din Europa
- suprafață agricolă importantă, cu potențial să aprovizioneze
consumatorii cu produse proaspete din lanțul scurt
alimentar.

2030

Ministere implicate:
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o

Agriculturii și dezvoltării rurale;
Culturii;
Tineretului şi sportului;
Departamentul pentru Dezvoltare
durabilă;
Energiei și Mediului de Afaceri;
Educaţiei și cercetării;
Fondurilor europene;
Mediului, apelor și pădurilor;
Muncii și protecției sociale;
Sănătate;
Turism;

Zece ani pentru
Informa, Creșterea gradului de conștientizare,
Educa, Forma, Explica, Moderniza, Innovate,
Comunica, Unifica…

Subiecte abordate de Sarbatoarea Gustului 2020/2030 pentru a sensibiliza
elevii, părinții și profesorii cu privire la obiectivele dezvoltării durabile în România.
2. Gătitul înseamnă împărtășire și convivialitate. Bun gust, bun sanatate, bun planeta,
generalitate. Etichete de calitate. Masa de împărtășit. Antirisip si resturi alimentare.
3. Știți să mâncați produse sănătoase. Învață să citești etichete. Mănâncă echilibrat și
diversificat. Mănâncă, mișcă-te, evită excesul.
4. Educație incluzivă. Bogați sau săraci, trebuie să fim capabili să ne gândim la produsele pe
care le cumpărăm. Capcanele de marketing agroalimentar care duc la obezitate și
inactivitate.
6. Știți cum să economisiți apă. Adună apa de gătit. Spălați-vă mâinile cu folos. Gatiti in
mai putin timp. Apa din plastic, ce implicații pentru planetă, oceane.
8. Bucătăria este o echipă, toată lumea trebuie să fie instruită în practicile de igienă.
Industria alimentară trebuie să fie prescriptorii alimentelor durabile. Meserii cu alimente,
meseriile nobile de mâine.
10. Să știți că unele produse conținute în alimente sunt produse de femei și copii în condiții
nedemne.
12. Lanțul alimentar; producție, prelucrare, distribuție, toate implicațiile metodelor noastre
de cumpărare. Deplasarea sau livrarea. Cumpărați la ce preț?
14. Sigla MSC, mâncați pește în ce anotimp. Metode de pescuit dăunătoare mediului.
Gătirea peștelui care îi privește valoarea nutritivă. Pescarist, o meserie.
15. Permacultura. Bine, bine și bine ... Protecția naturală a culturilor. Garduri vii, păduri,
insecte, rotația solului, îngrășăminte naturale și compostare.
16. Fii liber cu privire la alegerile tale alimentare. Cum să ai liberul arbitru în fața
publicității. Reflecții. Organisme oficiale.

Care este viitorul meu. Ce profesie ar trebui să aleg pe baza ODD-urilor pentru a
înflori și a merge mai departe cu un colectiv care are obiective compatibile cu proiectul
meu personal. Compania mea este eco-responsabilă? Care sunt meseriile de catering?
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Sensibilizare larga al mare public dupa criza
COVID19 Alimentatia si biodiversitate – Gesturi
responsabile.

Obiectiv intre 30 % si 50 %
Hoteluri, pensiuni si
restaurante cu Green Label

2020/2021
Editia II ; 3 noi capitole: Biodiversitate;
Pescuit durabil; Viata după criza Covid19.
Distribuție 25.000 de exemplare.

Sensibilizare mare public
despre Label Green

Meserie : Ce, Cine, Cum.
Producatori ; Transformatori ; Distributori

2029

2022/2023
Editia III si final ; 8 pagini de infografie: Lumea, Europa, România;
- Mancare risipita, - Pescuitul durabil ; - Biodiversitate
- Instruire, - Sărăcia și foamea, - Comerț agricol, - Profesii de
transformare, - Circuite scurte și distribuția ultimilor Km.
Distribuție 250.000 de exemplare

În fiecare an, o temă care trebuie definită
împreună cu autoritățile și un public specific.

2024/2025

Sensibilizare mare public

2028
Sensibilizare si interactiuni cu
consumatori pe piețele

Finantare ; Ajutor publice ; Subventia Informatii spre profesioniste

2026

2027

2030

