
“EFICIENTIZAREA SISTEMELOR ALIMENTARE 
PRIN UTILIZAREA TEHNOLOGIILOR CURATE”

INVITAȚIE  
WORKSHOP

27 februarie 2020,  ora 10.00

sediul IBA București 
din Str. Băneasa Ancuța nr. 5, Sect. 2

INCDBA-IBA București, împreună cu RO.aliment, vă invită să participați la workshopul 
“E�cientizarea sistemelor alimentare prin utilizarea tehnologiilor curate” care va avea 
loc la sediul institutului din Str. Băneasa Ancuța, nr. 5, sector 2, în ziua de 27 februarie 
2020, începând cu ora 10:00.

Plecând de la documentul elaborat de Comisia Europeană, de Platforma Europeană 
pentru risipă alimentară, “Recommendations for Action in Food Waste Prevention 
Developed” cuprinzând măsuri și tipuri de acțiuni recomandate pentru minimizarea 
pierderilor pe lanțul alimentar, IBA București organizează acest workshop pentru a 
identi�ca, din acest document, acțiunile potrivite pe care industria românească, 
sprijinită de cercetarea din domeniu, să le poată implementa. 

Menționăm că acest subiect este prioritar și în programul cadru european de cercetare 
2021-2027, Horizon Europe (HEU).

În noul cadru formulat de către Comisia Europeană, ne-am propus ca timp de trei ore, 
într-un format Science Co�ee, să dezbatem subiectul propus, împreună cu toți actorii 
interesați de pe lanțul alimentar (industrie și organizațiile ei colective, autorități pub-
lice locale, regionale și naționale, cercetare-dezvoltare și marele public). 

Ținând cont că toți ne dorim un sistem alimentar Durabil, Rezistent, Responsabil, 
Divers, Inclusiv și Competitiv, propunem, la �nalul workshop-ului, să elaborăm împre-
ună un draft de protocol între părțile participante/interesate care, mai apoi, în forma 
�nală să �e prezentat decidenților politici pentru strategii viitoare și politici publice în 
domeniu. Acest pas este necesar și bene�c pentru de�nirea modului in care România 
poate participa e�cient la programul european Horizon Europe și la inițiativele conexe 
în domeniul agro-alimentar) și reprezintă un document-suport pentru toate organi-
zațiile care doresc să acceseze fonduri publice naționale și europene, în cadrul concep-
tului de food waste.

09:30-10:00  Primirea invitatilor

10:00-10:15  Cuvânt de “Bun venit”

10:15-10:45  Prezentarea subiectului de discuție 

10:45-12:00  Sesiune interactivă, discuții pe baza 
listei de acțiuni propuse de CE

12:00-12:45  Întocmirea draftului de protocol

12:45-13:30  Cafea, Plăcinte și Concluzii 


