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Invitație la târgul Iașul în bucate
Târgul producătorilor alimentari din Regiunea de Dezvoltare Nord Est
Iași / Parcul Expoziției / 9-10 Iulie 2022

În perioada 9-10 Iulie, între orele 10:00-21:00, vă invităm să vizitați Târgul 
Producătorilor din Regiunea de Dezvoltare Nord-Est, Iașul în bucate 
tradiționale, ecologice, montane, târg organizat de Primăria Municipiului Iași, 
Academia Română Filiala Iași și Direcția pentru Agricultură Județeană Iași, în 
Parcul Expoziției, Aleea Centrală. 

Evenimentul, unicat în zona Moldovei, este dedicat consumatorilor ieșeni 
precum și producătorilor atestați tradițional, ecologic sau montan din zona de 
nord-est a țării. Astfel, cu sprijinul Direcțiilor pentru Agricultură din regiunea 
Moldovei, la eveniment vor participa producători din toate cele 6 județe din 
nord-estul țării, din domeniul patiseriei, produselor lactate, preparatelor din 
carne și pește, producători de vinuri, producători de dulcețuri și zacuști, 
producători de fructe și legume ecologice și apicultori.

Prin organizarea acestui târg, ne propunem promovarea și încurajarea 
consumului de produse alimentare, realizate după rețete tradiționale, populare 
în zona de nord-est a țării. În același timp, se urmărește stimularea spiritului 
antreprenorial precum și crearea de noi canele de vânzare, pentru valorificarea 
producțiilor agroalimentare obținute în fermele de mărime medie și mică din 
regiune. Totodată, prin intermediul acestui eveniment, organizatorii urmăresc 
să promoveze o alimentație sănătoasă în rândul ieșenilor precum și 
dezvoltarea culturii pentru produsele culinare tradiționale.

În cadrul târgului, va avea loc și Atelierul de gătit pentru copii, cu produse de 
la producători locali, atelier care are o puternică componentă educativă în ceea 
ce privește alimentația sănătoasă. Atelierul contribuie la promovarea 
alimentației sănătoase și la creșterea gradului de încredere a consumatorilor 
urbani în produsele alimentare locale. Atelierul este gândit pentru copii, pentru 
că ei reprezintă vectori de formare și informare în familiile lor. Acesta va 
cuprinde două activități, una în data de 9 iulie și una în data de 10 iulie.

Evenimentul este organizat în cadrul Proiectului Cities2030, proiect finanțat de 
Comisia Europeană prin programul Orizont2020 (www.cities.eu). Primăria 
Municipiului Iași și Academia Română, Filiala Iași, sunt partenerii din România 
în cadrul acestui proiect, alături de alți 39 de parteneri din țările Europei. 
Evenimentul constituie o activitate a hubului inovativ Food for Iași Living Lab 
(www.fill.rdrp.ro), dezvoltat în cadrul proiectului Cities2030 de Primăria 
Municipiului Iași și Academia Română, Filiala Iași. 

Organizatori
- Primăria Municipiului Iași
- Academia Română, Filiala Iași
- Direcția pentru Agricultură 
Județeană Iași

Parteneri media
- TeleM
- Radio România Iași
- Agro TV
- Lumea Satului
- Revista Ferma
- Bit TV
- Uniunea Ziariștilor Profesioniști 
din România
- Asociația Presei Agricole din 
România
- Asociația producătorilor locali 
Produs în Iași

Târg organizat în cadrul 
hubului inovativ Food for 
Iași Living Lab, dezvoltat în 
cadrul proiectului 
Cities2030, finanțat de 
Comisia Europeană, prin 
programul Orizont2020.
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Proiectul Cities2030

Coordonator România
Codrin Dinu Vasiliu
codrindinuvasiliu@gmail.com
Management
Ioan Sebastian Brumă
Lucian Tanasă
Mihaela Popișa
Larisa Pascal
Bianca Fileru-Ghica

Echipa din România
Academia Română, Filiala Iași
Primăria Municipiului Iași

Prin abordarea sa inovativă, proiectul Cities2030 vizează implicarea 
cercetătorilor, antreprenorilor, societății civile, administrației locale și a 
consumatorii în rezolvarea problemelor sistemelor alimentare urbane și 
regionale.

Principalul obiectiv al proiectului CITIES2030 este acela de a contribui la 
dezvoltarea unui sistem alimentar urban eficient la provocările viitorului. 

În acest sens, proiectul se angajează să contribuie la transformarea și 
restructurarea modului în care se produce, transportă, consumă și 
reciclează produsele alimentare, sprijinind comportamentele alimentare 
sănătoase și prietenoase față de mediul înconjurător.  

Viziunea proiectului constă în conectarea lanțurilor alimentare scurte de 
aprovizionare, prin crearea unui cadru de colaborare între orașe, regiuni, 
consumatori, producători, mediul academic și reprezentanții 
administrației publice locale, regionale și naționale. 

Proiectul CITIES2030 încurajează implicarea activă a cetățenilor, 
provocându-i să se transforme din simpli consumatori pasivi în agenți 
motivați care promovează un stil de viață sănătos și prietenos cu mediul 
înconjurător. Această abordare permite dezvoltarea politicilor și acțiunilor 
din cadrul laboratoarelor proiectului, cu rezultate semnificative la scară 
pan-europeană și chiar globală, a sistemelor alimentare urbane. 

În Iași, prin acest proiect, a fost realizat hubul inovativ Food For Iasi 
Living Lab, în cadrul căruia au loc activități de consultare publică pentru 
identificarea principalelor probleme ale sistemului alimentar urban din 
municipiul Iași. 

Food for Iasi Living Lab are o componentă colaborativă, una inovativă și 
una strategică (pentru susținerea politicilor alimentare urbane). 

Food for Iași Living Lab este coordonat de Academia Română, Filiala Iași 
și Primăria Municipiului Iași. Colaboratorii acestui laborator inovativ sunt 
Direcția pentru Agricultură Județeană Iași, Asociația Rural Development 
Research Platform și Asociația producătorilor locali Produs în Iași.

Acest proiect a strâns 
laolaltă 41 de parteneri din 
19 țări europene (10 orașe și 
2 regiuni) sub coordonarea 
Universității Cá Foscari din 
Veneția, Italia. 

Proiectul a început în 
octombrie 2020, se va 
finaliza în octombrie 2024 
și implică parteneri și 
actori reprezentativi din 
întregul sistem alimentar, 
plecând din zona de 
producție și ajungând pe 
masa consumatorului.
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Hubul inovativ Food for Iasi Living Lab

Coordonator FILL
Ioan Sebastian Brumă 
sebastianbruma1978@gmail.com
0745 908 021

Management Team
Mihaela Popișa
Larisa Pascal
Bianca Fileru-Ghica
Lucian Tanasă
Codrin Dinu Vasiliu

Colaboratori strategici
- Direcția pentru Agricultură Județeană 
Iași
- Asociația Rural Development 
Research Platform
- Asociația producătorilor locali Produs 
în Iași

Website
www.fill.rdrp.ro

Food for Iași Living Lab, este un atelier în care identificăm cele mai 
importante probleme ale sistemului urban alimentar din Iași și, totodată, 
căutăm soluții pentru rezolvarea acestor probleme. 

Food for Iași Living Lab este conceput ca un hub colaborativ inovativ al 
cărui principal scop îl reprezintă conectarea actorilor și agenților din 
sistemul alimentar urban al orașului Iași în vederea identificării celor mai 
importante probleme ale sistemului și găsirea unor soluții inovative 
pentru rezolvarea acestor probleme și pentru dezvoltarea locală durabilă 
și sustenabilă.

Food for Iași Living Lab este o componentă a unui proiect finanțat de 
Comisia Europeană în cadrul Programului de Cercetare și Inovare Orizont 
2020. Este vorba despre proiectul Cities 2030, implementat în cadrul unui 
consorțiu format din 41 de parteneri din 20 de țări.  

Food for Iași Living Lab este coordonat de Academia Română, Filiala Iași 
și Primăria Municipiului Iași. Colaboratorii acestui laborator inovativ sunt 
Direcția pentru Agricultură Județeană Iași, Asociația Rural Development 
Research Platform și Asociația producătorilor locali Produs în Iași.

OBIECTIVE PRINCIPALE

● Cercetare și inovare
● Implicarea factorilor responsabili
● Responsabilizarea consumatorilor
● Dezvoltare digitală

DOMENII DE INTERVENȚIE

● Sisteme alimentare urbane
● Lanțuri scurte de aprovizionare
● Alimentație sănătoasă
● Protecția mediului


