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Crearea de sisteme alimentare rezistente și 
sustenabile, în acord cu strategia FOOD2030

FOOD FOR IAȘI
LIVING LAB

Hub alimentar inovativ

Acest proiect a primit finanțare prin programul 
european de cercetare și inovare Orizont 2020, 
contract 101000640.

Food for Iasi Living Lab este un hub alimentar 
inovativ care identifică probleme din 
sistemul alimentar urban al orașului Iași și, 
împreună cu consumatorii, producătorii, 
administrația locală și mediul academic, 
identifică soluții eficiente și sustenabile 
pentru un consum alimentar sănătos.

PRODUCĂTORI
Încurajăm 
producătorii 
locali și lanțurile 
scurte de 
aprovizionare

CONSUMATORI
Încurajăm o 
relație de 
încredere între 
consumatori și 
producători

AUTORITĂȚI
Sprijinim 
autoritățile locale 
să comunice cu 
producătorii 
locali

SINERGII
Conectăm 
acțiunile FILL cu 
alte proiecte și 
inițiative de 
interes comun

CETĂȚENI
Încurajăm cetățenii 
să participe la 
calitatea 
sistemului 
alimentar

LOREM IPSUMACADEMIE
Abordăm 
problemele 
sistemului 
alimentar și în 
mod științific

HUB COLABORATIV
Tehnic vorbind, FILL 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.

CINE SUNTEM

ACȚIUNI SPECIFICE
● Ateliere de lucru cu producătorii 

locali, consumatorii, autoritățile 
locale, mediul academic și 
societatea civilă pentru 
identificarea problemelor 
sistemului alimentar. 

● Ateliere de lucru cu actorii și agenții 
sistemului alimentar pentru 
identificarea soluțiilor pentru 
problemele sistemului alimentar.

● Acțiuni de intervenție pentru 
implementarea soluțiilor 
identificate.

www.fill.rdrp.ro

Food for Iași Living Lab este conceput ca un 
hub, care pune față în față consumatorii, 
producătorii, administrația și mediul 
academic.

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



Hubul inovativ
Food For Iasi Living Lab

www.fill.rdrp.ro

ACTIVITĂȚI
Lanțurile scurte de aprovizionare reprezintă cele 
mai sănătoase instrumente de distribuție a 
produselor alimentare locale pentru un consum 
alimentar urban sănătos și prietenos față de 
mediul înconjurător.

Activități specifice

Echipa FILL
Academia Română, Filiala Iași

Ioan Sebastian Brumă - Coordonator

Lucian Tanasă

Codrin Dinu Vasiliu

Cercetare științifică și inovare

Colaborare cu actorii sistemului alimentar

Implicarea și responsabilizarea cetățenilor

LANȚURILE SCURTE
Promovăm lanțurile scurte

Promovarea lanțurilor scurte alimentare

Îmbunătățirea calității vieții

Încurajarea alimentației sănătoase

Promovarea producătorilor locali

Încurajarea agriculturii ecologice

Încurajarea culturii prețului corect

Promovarea producătorilor locali

Primăria Municipiului Iași
Mihaela Popișă

Bianca Fileru-Ghica

Larisa Pascal


