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Lanțuri scurte de aprovizionare

Tipologie
La nivelul LAS-urilor se pot distinge trei
modalităţi de interacţionare dintre producători şi
consumatorii finali, și anume:
- contactul direct (face to face) – consumatorul
achiziţionează produsul direct de la producător/
procesator prin interacţiune fizică directă.
- proximitatea spaţială (spatial proximity)
- produsele sunt obţinute şi comercializate
într-o anumită regiune de producţie, iar
consumatorilor li se aduce la cunoştinţă
natura locală a produselor la locul desfăşurării
tranzacţiei comerciale.
- extinsă din punct de vedere spaţial (spatially
extended) - informaţii despre locul şi
procesele de producţie sunt oferite/comunicate
consumatorilor care locuiesc în afara regiunii
de producţie propriu-zise şi care, eventual, nu
au cunoştinţe/informaţii detaliate despre acea
regiune.

Introducere
În ultimii ani, se vehiculează mult ideea
că
sustenabilitatea
lanțurilor
alimentare
convenționale a devenit discutabilă.
În același timp, pe fondul interesului crescând
al consumatorilor pentru lanțurile scurte de
aprovizionare (LAS), parte componentă a
sistemelor alternative, acestea pot reprezenta o
alternativă viabilă și complementară lanțurilor
alimentare convenționale.
În sprijinul acestei idei vine Regulamentul nr.
1305/2013, care prevede schema politicii de
dezvoltare rurală în perioada 2014-2020.
Acesta raportează în mod expres măsurile de
implementare a organizării lanțului alimentar și,
în special, a lanțului scurt de aprovizionare, definit
ca „un lanț de aprovizionare care implică un
număr limitat de operatori economici, angajat în
cooperare, dezvoltare economică locală și relații
geografice și sociale strânse între producători,
procesatori și consumatori”.

Exemple de lanțuri scurte de
aprovizionare:
•

livrările directe/ indirecte la domiciliul
clientului (uneori, pe bază de abonament
- box-scheme);

•

vânzări la poarta fermei;

•

vânzări de-a lungul axelor rutiere;

•

piețe agroalimentare (ale fermierilor) și
piețe volante;

•

stand de prezentare la diverse evenimente
cu profil gastronomic (târguri, expoziții);

•

brunch-uri organizate de diverși actori
locali (ONG, agenție de turism, GAL,
producător/ grup de producători) în
anumite locații;

•

vânzări directe prin magazin online al
producătorilor sau platforme specializate;

•

food hub și food truck (cu rulota);

•

cooperative de consum și magazine ale
fermierilor (collective farm shop);
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•

agricultură susținută de comunitatea locală
(CSA - Community Supported Agriculture)

•

cultivarea la
Gardening);

•

cultivarea pe cont propriu (GYO - Grow
Your Own);

•

recoltare din mediul natural pe cont
propriu.

comun

8

Asigurarea unui impact negativ minim
asupra mediului înconjurător, în cadrul
sistemului agroalimentar per ansamblu,
LAS-urile ar trebui să cuprindă toate
caracteristicile generale, respectiv atributul
de local, calitatea sezonalităţii, precum și
garantarea certitudinii produselor ca fiind
obţinute pe baza unor metode şi mijloace
de producţie conforme cu principiile
specifice sistemelor de producţie în regim
ecologic.

•

Reducerea distanței de transport și a
numărului de intermediari sunt factori
cheie pentru îmbunătățirea performanței
de mediu a distribuției alimentelor. Astfel,
reducerea distanței pe care o parcurg
alimentele de la producători și consumatori
contribuie la scăderea nivelului global de
poluare. Această reducere a kilometrilor
alimentari se concretizează într-o amprentă
de carbon mai mică și, implicit, un consum
redus de combustibil.

•

Alte avantaje ale achizițiilor directe pot fi
obținute și din posibilitatea mai ridicată
de: îmbunătățire a eficienței resurselor,
concentrare sporită asupra reciclării,
reducerea folosirii chimicalelor, reducerea
risipei alimentare și un management
mai eficace al deșeurilor. În această
privință, o logistică adecvată, posibil a fi
optimizată prin cooperarea producătorilor
și prin crearea de rețele structurate, are
un potențial considerabil de a îmbunătăți
impactul asupra mediului.

•

Rezultatele pozitive ale achiziției directe
de la producător privind sustenabilitatea
mediului trebuie analizate și din
perspectiva efectelor de propagare, cum
ar fi dezvoltarea rurală, creșterea
conștientizării în rândul consumatorilor în
ceea ce privește dimensiunile dezvoltării
durabile,
consumului
sustenabil,
bunăstarea animalelor, biodiversitatea,
adoptarea unor metode de producție mai
ecologice.

(Community

Beneficii de mediu ale LAS-urilor
•

•

LAS-urile sunt asociate adesea cu reducerea
impactului asupra mediului înconjurător
(amprenta de dioxid de carbon/emisiile de
noxe) și creșterea gradului de conștientizare
asupra necesității și importanței educației
ecologice. Grija sporită pentru bunăstarea
animalelor, protecția mediului înconjurător
și sustenabilitatea acestuia reprezintă
o oportunitate reală și parte integrantă
a Obiectivelor de Dezvoltare Durabilă
asumate de ONU și Comisia Europeană
prin răspunsul Uniunii Europene la Agenda
2030 pentru Dezvoltare Durabilă (Green
Deal și strategia Farm to Fork).

•

Consumatorii care achiziționează produse
locale prin intermediul LAS-urilor sunt
consumatori sustenabili, adaptați noilor
tendințe europene, specifice economiei
circulare.

•

LAS-urile oferă produse din proximitate,
reducând poluarea generată de transportul
alimentelor de la producător direct la
consumatorul final.

•

LAS-urile contribuie la reducerea risipei
alimentare, precum și a poluării prin
utilizarea ambalajelor reutilizabile și
biodegradabile.

•

LAS-urile
garantează
originea/
autenticitatea alimentelor și a modului
de producere a produselor, specifice
economiei sustenabile.

•

Contribuie la protejarea agro biodiversității
locale și conservarea sau chiar sporirea
capacității productive.
Rural Development Research Platform

Proiectul Gust de Iași 2021

Beneficii economice
•

Produsele locale sunt comercializate cât
mai aproape de consumatorii finali prin
cel mai scurt, rațional și eficient lanț
agroalimentar.

•

Raportul preț - calitate este unul avantajos
pentru toate părțile implicate în lanțul
agroalimentar.

•

Prin intermediul LAS-urilor consumatorii
au acces la produse locale, proaspete și de
calitate superioară, la prețuri convenabile
acestora, dar și pentru micii producători
(Fair Prices).

•

Prin scurtarea lanțului de aprovizionare
și reducerea la minimum a numărului
intermediarilor (maxim un intermediar),
consumatorii beneficiază de prețuri juste/
rezonabile, determinate de activitățile
desfășurate efectiv de micii producători
(Fair Trade).

•

Susținerea resurselor și a economiei locale
este filozofia care unește deopotrivă, atât
producătorii, cât și consumatorii finali.
Prin LAS-uri, consumatorii și producătorii
contribuie laolaltă la susținerea activităților
economice de pe plan local.

•

Facilitarea accesului consumatorilor
finali la produse locale prin transformarea
digitală a LAS-urilor (magazine online
ale producătorilor, platforme online
specializate cu producători, grupuri
Facebook ș.a.).

food trucks, food hubs, brunch-uri și
alte evenimente gastronomice, puncte
gastronomice locale, comerț online, livrare
directă la consumator).
•

LAS-urile sub forma livrării produselor
direct direct prin intermediul SNOP la
ușa consumatorului/ comenzile on-line
contribuie la reducerea costurilor de
transport pentru consumatorul final și
a reducerii amprentei de carbon asupra
mediului înconjurător.

•

Acestea utilizează o serie de canale de
marketing diversificate care se adresează
mai multor categorii de consumatori.

•

Accesul la produse proaspete - LAS-urile
permit reducerea costurilor referitoare la
timpii alocați pentru obținerea produselor
agroalimentare - din momentul recoltării,
sortării, ambalării, stocării temporare,
livrării și consumului efectiv.

•

Prin susținerea micilor producători locali,
consumatorii beneficiază direct și indirect
de reinvestirea parțială a veniturilor
colectate de administrațiile locale de
la comercianții de pe plan local (taxe,
impozite etc.) în infrastructura locală
(rețele rutiere, transport public, unități de
învățământ, unități sanitare/spitalicești,
spații verzi pentru a oferi doar câteva
exemple).

•

Producătorii locali, care valorifică
producția direct consumatorilor, cu
infrastructura logistică și experiența
aferentă, se concentrează ca produsele
agroalimentare să parcurgă circuitul
„De la Fermă în Furculiță” în cele mai
bune condiții, garantând trasabilitatea
produselor și într-un timp scurt.

•

LAS-urile reduc distanța geografică
dintre locul de producție și cel de consum
produsele ajungând proaspete pe masa
consumatorului final.

•

Presupune
adesea
comercializarea
produselor în stare proaspătă – LAS-urile
Beneficii sociale
scurtează timpul parcurs de produsele
agroalimentare din momentul recoltării/
• Vânzarea directă permite producătorilor
producerii și consumul efectiv („De la
și consumatorilor să aibă o comunicare și
fermă la furculiță”).
o interacțiune mai directă, ceea ce ajută
la consolidarea loialității și încrederii
LAS-urile utilizează cele mai inovative
consumatorilor finali.
instrumente de comercializare (aprozare
mobile, standuri temporare/permanente,
• Sentimentul de apartenență la comunitatea

•
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locală prin participarea la diverse
evenimente de promovare a micilor
producători și produselor locale

și grupul Facebook al producătorilor
locali).
•

Reconectarea alimentelor cu producătorii
și consumatorii finali în procesul de
cultivare, procesare și comercializare.

•

Anumite tipuri de LAS-uri (CAS Community Supported Agriculture, GYO –
Grow Your Own) încurajează consumatorii
să sprijine micii fermieri, să participe
activ sau chiar să contribuie la diminuarea
impactului riscurilor/ incertitudinilor
inerente activităților economice (spirit de
solidaritate față de producătorii locali).

•

Îmbunătățirea încrederii consumatorilor
în ceea ce privește atât originea, cât și
calitatea alimentelor obținute pe plan local.

•

Vânzarea directă facilitează și încurajează
colaborarea
între
producători
și
consumatorii finali, relație bazată pe
reciprocitate și susținere consistentă.

•

În comunitatea creată în jurul LAS-urilor,
hrana sănătoasă este elementul central.

•

Creșterea transparenței între consumatori
• Prin intermediul LAS-urilor, consumatorii
și producători - la cerere, producătorii pot
nu se mai supun deciziilor luate de marii
oferi informații mult mai detaliate despre
jucători din sectorul agroalimentar, trecând
activitățile agroalimentare/ comerciale
de la un rol pasiv la unul participativ sau
și practicile utilizate, modul efectiv de
chiar proactiv.
obținere al alimentelor, contribuind astfel
la consolidarea reputației lor, precum și la
Beneficii de sănătate
fidelizarea clienților.

•

LAS-urile
oferă
posibilitatea
consumatorilor de a transmite ușor
feedback pozitiv/ negativ pentru un anumit
produs/ producător (de exemplu, pe pagina
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•

LAS-urile și producătorii locali contribuie
indirect la îmbunătățirea stării de sănătate
a consumatorilor (produsele locale,
unele certificate ecologic, sunt incluse în

Proiectul Gust de Iași 2021

categoria de hrană sănătoasă). Acest fapt
conferă o imagine pozitivă producătorilor.

patrimoniului cultural local (produse
locale, practici tradiționale/ locale de
producție, obiceiuri și tradiții locale,
gastronomie tradițională, soiuri locale), în
condițiile unei globalizări tot mai agresive.

•

Garantarea
originii/
autenticității
alimentelor și a modului de producere a
produselor.

•

Facilitarea accesului consumatorilor
finali la produse proaspete și de calitate.
Lanțul scurt de aprovizionare constituie
o alternativă viabilă la lanțurile
agroalimentare convenționale.

•

Accesul la hrană sănătoasă contribuie în
mod direct la sănătatea pe termen scurt,
mediu și lung a consumatorilor.

•

Prin intermediul LAS-urilor, consumatorii
pot beneficia de o educație alimentară Beneficii legate de etică
(schimbul reciproc de informații cu diferiți
• Alinierea la principiile etice legate de
producători sau alți consumatori referitor la
consumul responsabil, specific economiei
necesitatea adoptării unui regim alimentar
sustenabile/ circulare.
mai sănătos, modul de producere/obținere,
practicile de desfacere, informații
nutriționale privitoare la alimente/produse
agroalimentare).

•

LAS-urile permit diminuarea riscurilor
pentru micii producători și reducerea la
minimum a numărului intermediarilor
implicați în lanțul de aprovizionare
contribuind efectiv la sporirea atât a
siguranței, cât și a calității alimentelor
comercializate (trasabilitatea), ceea ce
ajută la protejarea fermierilor, dar și a
sănătății consumatorilor finali.

•

În contextul pandemiei de Covid-19,
LAS-urile contribuie la reducerea riscului/
impactului răspândirii noului coronavirus
(livrări directe la domiciliu).

•

Datorită desfășurării activităților agricole
productive, consumatorii pot beneficia
și de o serie de avantaje de ordin estetic/
peisagistic, în condițiile în care menținerea
exploatațiilor agricole de mici dimensiuni
din zonele suburbane/periurbane exercită
o anumită rezistență față de agresivitatea
fenomenului scoaterii din circuitul agricol
a numeroase suprafețe de teren.

Beneficii legate de patrimoniul cultural
•

LAS-urile contribuie la capacitatea de a
evalua alimentele pe baza cunoștințelor
sau experiențelor proprii acumulate a
consumatorilor sau adaptarea permanentă
a culturii gastronomice locale.

•

Prin
sprijinirea
activității
micilor
producători/
procesatori
locali,
consumatorii contribuie la conservarea
Iași • 2021
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Produse agroalimentare certificate sau atestate

Siglele oficiale pentru produsele certificate ecologic, pentru
produsele atestate tradițional și pentru produsele atestate
montan
Etichetarea, publicitatea sau documentele
comerciale pot conține anumiți termeni, cum ar
fi „eco” și „bio”, pentru a caracteriza un produs
ecologic, ingredientele sau materiile prime ale
acestuia.

Etichetarea unui produs ecologic trebuie să fie
ușor vizibilă pe ambalaj și să conțină o referință
la organismul de control care certifică produsul
în cauză.

Siglele oficiale pentru
produsele certificate
ecologic

Sigla oficială pentru
produsul atestat ca
Produs Tradițional

Sigla oficială pentru
produsul atestat ca
Produs Montan

Iași • 2021

13

Gust de Iași pentru comunitate

Produs certificat ecologic
Normele Uniunii Europene în materie de
agricultură ecologică acoperă toate etapele
procesului de producție, de la semințe până
la alimentele prelucrate finale. Astel, există
dispoziții specifice cu referire la:
•
•
•
•

semințe și material de înmulțire (butași,
rizomi etc.) din care se cultivă plante sau
culturi;
produse sau produse vii care nu necesită
prelucrare ulterioară;
hrană pentru animale;
produse cu ingrediente multiple sau produse
agricole prelucrate pentru a fi utilizate ca
alimente.

A produce ecologic înseamnă a respecta anumite
reguli de exploatare agricolă ecologică. Aceste
reguli acoperă toate domeniile producției Prin urmare, producătorii ecologici trebuie să
ecologice și se bazează pe o serie de principii adopte alte soluții pentru a menține fertilitatea
solului și sănătatea animalelor și a plantelor, de
esențiale, printre care:
exemplu:
• este interzisă utilizarea organismelor
• rotesc culturile;
modificate genetic (OMG);
• pentru a reface fertilitatea solului, cultivă
• este interzisă utilizarea radiațiilor ionizante;
plante fixatoare de azot și alte culturi pentru
• este limitată utilizarea îngrășămintelor
îngrășăminte verzi;
artificiale, a erbicidelor și a pesticidelor;
•
nu utilizează îngrășăminte pe bază de azot;
• este interzisă utilizarea hormonilor și este
restricționată utilizarea antibioticelor, care • pentru a reduce impactul buruienilor și al
dăunătorilor, aleg soiuri și rase rezistente
pot fi folosite numai pentru a asigura sănătatea
și aplică tehnici care încurajează controlul
animală, atunci când este necesar.
natural al dăunătorilor;
• stimulează imunitatea naturală a animalelor;
• pentru a menține sănătatea animalelor, evită
suprapopularea.
Normele acoperă toate etapele producției,
prelucrării și distribuției (de la producția primară
la depozitare, prelucrare, transport, distribuție
și furnizare către consumatorul final). Aceasta
înseamnă că toate produsele ecologice din UE
respectă norme stricte, de la fermă la consumator.
Printre dispozițiile specifice pentru prelucrarea
alimentelor ecologice și a hranei ecologice pentru
animale se numără:
•
•

14
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separarea produselor ecologice prelucrate, în
timp și spațiu, de cele neecologice;
un conținut ecologic de minimum 95 % și

Proiectul Gust de Iași 2021

condiții stricte pentru restul de 5 %;
Producători certificați ecologic,
• norme clare care reglementează etichetarea și
pe care îi găsiți pe platforma
stabilesc pe ce produse se poate sau nu aplica
GustDeIași.ro
sigla pentru produse ecologice;
• limite specifice pentru substanțele care pot
fi adăugate în produsele alimentare și hrana
pentru animale, precum și o listă limitată Producători certificați ecologic
de aditivi autorizați și adjuvanți tehnologici
utilizați în producția ecologică.
Prisaca Moldovei
Produse certificate ecologic:
Există norme specifice pentru vinificația
Miere de albine
ecologică, inclusiv o definiție tehnică a vinului
ecologic, conformă cu obiectivele și principiile
ecologice. Vinul ecologic trebuie să fie fabricat
din struguri ecologici și drojdie. În plus, se aplică
o serie de alte restricții. Acestea includ:
Taina Vie
Produse certificate ecologic:
• este interzisă utilizarea acidului sorbic și
Miere de albine - salcâm,
desulfurarea;
poliflora și tei
• nivelul sulfiților din vinul ecologic trebuie să
fie inferior echivalentului lor convențional (în
funcție de conținutul de zahăr rezidual).

Etichetarea produselor certificate
ecologic
Etichetarea, publicitatea sau documentele
comerciale pot conține anumiți termeni, cum ar
fi „eco” și „bio”, pentru a caracteriza un produs
ecologic, ingredientele sau materiile prime ale
acestuia. Etichetarea unui produs ecologic trebuie
să fie ușor vizibilă pe ambalaj și să conțină o
referință la organismul de control care certifică
produsul în cauză.

ZORIAN
Produse certificate ecologic:
Ulei de floarea-soarelui presat
la rece

Prisaca Bârnova
Produse certificate ecologic:
Miere de albine

Producători în conversie la agricultura
ecologică
VEERA
Produse în perioada de
conversie la agricultura
ecologică: Cultura de lavandă

Agrosandufruits
Produse în perioada de
conversie la agricultura
ecologică: Cultura de cătină

Iași • 2021
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Gust de Iași pentru comunitate

Produs atestat tradițional
Produs alimentar fabricat pe teritoriul naţional
şi pentru care se utilizează materii prime locale;
care nu are în compoziţia lui aditivi alimentari;
care prezintă o reţetă tradiţională; un mod de
producţie şi/sau de prelucrare şi un procedeu
tehnologic tradiţional şi care se distinge de alte
produse similare aparţinând aceleiaşi categorii
(din proiectul de ordin care este în avizare).
Pentru a figura în Registrul Național al Produselor
Tradiționale, produsul alimentar tradițional
trebuie să fie fabricat din materii prime locale, să
prezinte o rețetă tradițională specifică locului de
prelucrare, prin care să reflecte un tip tradițional
de producție și/sau de prelucrare, să aibă în
procesul de obținere și operațiuni de prelucrare
realizate manual și să dovedească un mod de
lucru tradițional.
(1) Materialele și obiectele care vin în contact cu
produsele tradiționale vor respecta prevederile
legale în vigoare.
(2) Înregistrarea nu este permisă în cazul unui
produs a cărui tradiționalitate se datorează:
a) provenienței sau originii sale geografice;

Producători atestați tradițional,
pe care îi găsiți pe platforma
GustDeIași.ro
Carmangeria cu gust
Produse atestate tradițional:
Pastramă țărănească, Costiță
afumată, Cârnați gustul
bunicii
Magazia Morăriței
Produse atestate tradițional:
Pâine cu maia, Pâine integrală
și Vărzări

Fabrica de fum
Produse atestate tradițional:
Slăninuță afumată, Ceafă
de porc afumată și coaptă,
Pastramă de porc coaptă
Anticum Butea
Produse atestate tradițional:
Vin de mure

b) aplicării unei inovații tehnologice.
În conformitate cu Ordinul nr. 724/2013 privind
atestarea produselor tradiționale, cu modificările
și completările ulterioare, la nivelul României,
la începutul lunii noiembrie 2021 erau atestate
ca produse tradiționale 717, din care 98 produse
provenind din Regiunea de Dezvoltare Nord-Est:
•
•
•
•
•
•
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25 din jud. Botoșani;
14 din jud. Iași;
19 din jud. Suceava;
1 din jud. Bacău;
3 din jud. Vaslui și
36 din jud. Neamț.

Rural Development Research Platform

Zmeuriș Coasta Neagului
Produse atestate
tradițional:dulceață de zmeură

Proiectul Gust de Iași 2021

Produs montan
Criteriile utilizate pentru delimitarea zonei
montane sunt următoarele:
1. Criterii generale de delimitare (criterii fizice):
altitudine medie mai mare sau egală cu 500 m;
altitudine medie între 350 și 500 m și pantă medie
mai mare sau egală cu 15%; altitudine sub 350 m
și pantă medie mai mare sau egală cu 20%.
2. Criteriul apartenenței la Convenția carpatică
prin includerea unităților administrativ-teritoriale
care se încadrează cu cel puțin 50% din teritoriu
în limita Convenției carpatice

Producători atestați produs
montan, pe care îi găsiți pe
platforma GustDeIași.ro
Bunătăți Moldovenești

Produse atestate montan:
Zacuscă de hribi, Gogoșari în
sos, Dulceață de cireșe amare,
Dulceață de cireșe cu nuci,
Dulceață de mere cu stafide

3. Criteriul punctajului combinat, ținând cont
de situația specifică a zonei montane, bazat pe
următorul algoritm:
a) punctaj altitudine: altitudine medie/500 m
(pondere 30%);
b) punctaj pantă: panta medie/15% (pondere
30%);
c) punctaj pajiști: pășuni + fânețe/total agricol
(pondere 25%);
d) punctaj forestier: suprafață forestieră/total
suprafață
unitate
administrativ-teritorială
(pondere 15%).
Localitățile care au obținut în urma acestui
algoritm un punctaj combinat de minim 7 (din
10) sunt incluse în zona montană.
4. Criteriul includerii în delimitarea zonei
montane din cadrul Strategiei de dezvoltare
teritorială a României
5. Criteriul continuității zonei montane (Produsul
montan este destinat consumului uman, în cazul
căruia: materiile prime, dar și furajele pentru
animalele de fermă provin, în principal, din
zone montane, iar în cazul produselor prelucrate,
prelucrarea are loc, de asemenea, tot în zone
montane).
La sfârșitul lunii iulie 2021 erau atestate ca
produse montane 2.414, dintre care 64 de
produse provenind din zona montană a Regiunii
de Dezvoltare Nord-Est (16 din jud. Suceava, 28
din jud. Bacău și 20 din jud. Neamț).
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Grădini urbane din municipiul Iași

Agricultura urbană
Prin agricultura urbană se înțelege practica
cultivării, prelucrării și distribuției alimentelor în
zona urbană și periurbană (în satele din jurul unui
oraș).
Aceasta include agricultura, grădinăritul, creșterea
animalelor, apicultura urbană, acvacultura,
agrosilvicultura. În țările în care este practicată, ea
a dovedit a avea un rol important în viața socială și
culturală, precum și în economia orașului.
Agricultura urbană este o tendință firească
cotidiană în țările dezvoltate, spațiile citadine fiind
din ce în ce mai mult reconfigurate pentru a face cât
mai ușoară pătrunderea naturii în orașe, și pentru
a permite oamenilor o mai bună relaționare cu
mediul înconjurător și cu hrana pe care o consumă.
Grădinăritul urban cuprinde activități cu rezultate
scăzute în ceea ce privește producția de alimente
sau impactul economic. În schimb, are un rol mai
accentuat în ceea ce privește inserția profesională,
recreerea, reducerea stresului, socializarea,
reducerea poluării și a efectului de „insulă de
căldură”, aspecte mult mai importante pentru cei
implicați decât produsele alimentare obținute.
Grădinile urbane bazate pe colectivitate pot fi
clasificate astfel:
•

între consumatori și pământul hrănitor;
•

Promovează biodiversitatea, diversifică
peisajele și oferă spații de recreere și de
petrecere a timpului liber;

•

Reprezintă o formă practică de
educație ecologică și determină indirect
comportamente alimentare adecvate;

•

Ameliorează calitatea aerului în oraș și
aduce beneficii sănătății orășenilor, atât
printr-o calitate mai bună a alimentelor
consumate, cât și prin practicarea de
exerciții fizice în aer liber;

•

Permite apropierea de natură, lucrul cu
pământul și creșterea plantelor permițând
abordarea tuturor simțurilor - văz, gust,
miros, pipăit, auz;

•

Lucrul în natură echilibrează și calmează,
contribuie la redarea încrederii, determină
responsabilizarea și întărește capacitatea
de a o lua de la început;

•

Reduce cheltuielile pentru alimente și,
indirect, alte costuri asociate cu petrecerea
timpului liber;

•

Reduce dependența de petrol și emisiile
de CO2. (Gheorghică, 2014) https://www.
maibine.eu/Contents/Item/Display/41824

Grădini educaționale care au ca scop
inițierea și sensibilizarea locuitorilor pe
subiecte, precum producția alimentelor, Grădini urbane la nivelul municipiului
consumul alimentar, compostarea
Iași

•

Grădini sociale care promovează integrarea Chiar dacă începutul a fost timid în ultimii 10
persoanelor defavorizate
ani, la nivelul municipiului Iași au fost realizate
• Grădini terapeutice pentru sănătate fizică grădini urbane, în principal proiecte implementate
de către ONG-uri și instituții publice, de la
și mentală
grădini create în curtea școlilor, spitalelor,
• Grădini colective: publice (de cartier) muzeelor, bistro-urilor sau chiar pe proprietatea
sau private (grădini pentru companii și unor persoane fizice.
angajații acestora) în scopul producerii
alimentelor, dar și de interacțiune socială. Cele mai multe dintre aceste proiecte sunt grădini
sustenabile, unele chiar reziliente, care devin un
catalizator pentru comunitatea ieșeană atrăgând
Beneficii ale agriculturii urbane
tot mai mulți adepți.

sustenabile
•

Favorizează
legăturile
sociale,
convivialitatea și restabilește legătura
directă între producători și consumatori, și
Iași • 2021
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Grădina Spitalului Providența

20

Rural Development Research Platform

Proiectul Gust de Iași 2021

Grădina Mai Bine
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Gust de Iași pentru comunitate

Food Forest
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Grădinile urbane Melcul Verde
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Gust de Iași pentru comunitate

Grădina Muzeului Mihail Sadoveanu
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Grădina CUIB
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Vizite la producători

Vizite la producători

Carmangeria cu gust
Carmangeria cu gust a luat naștere ca o dorința
personală de a avea mereu produse proaspete,
naturale și delicioase.

ZORIAN
Suntem producători de uleiuri presate la rece
(metodă tradițională) și suntem încântați că
putem reveni la tradiția de altădată și să avem
aroma semințelor și plantelor care ne dau viață.

Prisaca Moldova
Ferma Apicolă Prisaca Moldova reprezintă
răspunsul ferm dat la întrebarea dacă apicultura ieșeană reprezintă o zonă cu potențial de
dezvoltare pentru investitorii locali și nu numai.

CUIB
La CUIB promovăm un stil de viaţă prietenos
cu mediul şi oferim şansa de petrecere a timpului liber într-un mod prin care acţiunile
uzuale capătă semnificaţie.

Iași • 2021
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Vizită la Carmangeria cu gust

Carmangeria cu gust s-a născut în anul 2020, ca o
alternativă la produsele existente pe piață. Scopul
nostru este să oferim clienților produse 100% naturale,
îmbinând gustul copilăriei din rețetele bunicii cu utilaje
moderne la standarde europene.
Ne propunem să obținem produse de cea mai înaltă calitate, fără a folosi adaosuri, păstrând gustul cărnii de
altădată.
Carmangeria cu gust a luat naștere ca o dorința
personală de a avea mereu produse proaspete, naturale și
delicioase. Astfel am creat o afacere destinată oamenilor
care apreciază produsele de calitate și care vor să își
aducă aminte de gustul produselor de altădată. protejată
la 1060 m2 și suprafața cultivată în câmp la aproximativ
4000 m2.
www.carmangeriacugust.ro

Vizită la
Carmangeria cu gust
Evenimentul organizat în curtea fabricii din - Pastramă țărănească Carmangeria cu gust
Țigănași s-a bucurat de o prezență numeroasă a - Costiță afumată Carmangeria cu gust
consumatorilor ieșeni, dar și a reprezentanților - Cârnați gustul bunicii Carmangeria cu gust
autorităților publice locale și județene.
Prin vizita la Carmangeria cu gust, Proiectul Gust
Noile produse atestate tradițional din județul de Iași a demonstrat din nou căscoate în evidență
Iași. Carmangeria Cu Gust completează oferta de producătorii de calitate, autorizați și certificați
produse de calitate superioară obținute doar cu care valorifică produsele pe principiul lanțului
ingrediente naturale românești.
scurt de aprovizionare.
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Vizită la ZORIAN

Suntem producători de uleiuri presate la rece (metodă
tradițională) și suntem încântați că putem reveni la tradiția
de altădată și să avem aroma semințelor și plantelor care
ne dau viață. Producem atât pentru piața locală cât și cea
externă. În ultimii ani am dezvoltat și gama uleiurilor
ecologice. Producem uleiuri din floarea-soarelui, cânepă,
in, armurariu, ricin.
Prin introducerea unui nou produs de ulei de gătit sub
numele de marca „Zorian” și cu ajutorul educației și
informațiilor corecte, dorim să creăm o alternativă
sănătoasă pentru industria convențională de ulei rafinat.
Uleiul nostru de floarea-soarelui este 100% extract
natural, rafinat non-chimic, folosind primul proces de
presare la rece. Această tehnică permite uleiului să-și
păstreze calitățile antioxidante naturale și substanțele
nutritive esențiale necesare pentru o dietă sănătoasă.
www.zorian.ro

Vizită la
ZORIAN
Genoveva Cojocaru ne-a prezentat procesul de
producție și ne-a invitat la o degustare. În cadrul
degustării au fost prezentate următoarele produse
ZORIAN: Ulei de floarea soarelui, ulei de floarea
soarelui ecologic, ulei de cânepă, ulei de floarea
soarelui cu usturoi, ulei de floarea soarelui cu
anason, ulei de floarea soarelui cu busuioc, ulei
de floarea soarelui cu chimen și piper, ulei de
floarea soarelui cu salvie și ulei de floarea soarelui
cu piper. Magazia Morăriței ne-a încântat cu

Sărățele cu chimen, Biscuiți cu semințe și Plăcintă
sărată cu iaurt. Cecilia Țugulia ne-a prezentat,
apoi, Asociația producătorilor locali Produs în
Iași și colaborarea acesteia cu Gust de Iași și
Rural Development Research Platform. Am fost
onorați de participarea unui grup de studenți de la
Universitatea de Științele Vieții „Ion Ionescu de la
Brad”, sub îndrumarea doamnei Raluca Rusu.
Apoi, ne-am întins la povești.
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Vizită la Prisaca Moldova

Ferma Apicolă Prisaca Moldova reprezintă răspunsul
ferm dat la întrebarea dacă apicultura ieșeană reprezintă
o zonă cu potențial de dezvoltare pentru investitorii
locali și nu numai. Credem cu tărie într-o comunitate a
pasionaților de apicultură și a specialiștilor, ca metodă
potrivită de a progresa prin schimbul de idei și experiențe.
Prin activitățile derulate, Ferma Apicolă Prisaca Moldova
își dorește să își lase amprenta nu doar asupra membrilor
săi, ci și asupra societății, prin implicarea în proiecte
îndrăznețe și productive.
www.prisacamoldova.ro

Vizită la
Prisaca Moldova
Vizita la Prisaca Moldova a avut loc în data de • Caracteristicile mierii și a produselor stupului
11 noiembrie 2021. Gazdă ne-a fost domnul Relu
obținute în condițiile certificării ecologice.
Cojocar, care ne-a vorbit despre:
Invitații noștri au fost:
• Beneficiile apiculturii ecologice asupra
• Consumatori din municipiul Iași;
mediului înconjurător;
• Diferențele dintre apicultura convențională • Cadre didactice și studenți de la Universitatea
de Științele Vieții Ion Ionescu de la Brad, Iași.
și apicultura ecologică, atât din perspectiva
protecției mediului cât și din perspectiva
sănătății consumatorilor;
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Vizită la CUIB

La CUIB promovăm un stil de viaţă prietenos cu mediul
şi oferim şansa de petrecere a timpului liber într-un mod
prin care acţiunile uzuale capătă semnificaţie. Centrul
Urban de Inițiative Bune este un spaţiu în care ideile
creative, spiritul civic sau simpla bună dispoziţie sunt
încurajate şi incubate. Proiect inițiat și dezvoltat în Iași
de Asociația Mai Bine. Din decembrie 2013, am oferit
pentru nu mai puțin de aproximativ 27000 de clienți
unici, apă fără plastic, hrană fără carne, produse locale
și solidare, cafea și ceaiuri echitabile, sucuri naturale,
vinuri ecologice, beri artizanale, reduceri pentru bicicliști
și alte alternative de consum cât mai prietenoase cu
mediul. Prin aceste alegeri, am demonstrat împreună că o
altă lume, cu grijă pentru mediu, grijă pentru oameni și o
economie cu o față umană este posibilă.Ne-am diminuat
de peste 10 ori amprenta de carbon în comparație cu
spațiile sociale / comerciale comune, am evitat ca peste
11.000 de ambalaje să ajungă la groapa de gunoi și am
recuperat cel puțin încă pe-atâtea, am economisit cel
puțin 23 de milioane de litri de apă și am evitat consumul
a peste 1.350 de ființe vii.
www.incuib.ro

Vizită la
CUIB
În vizită la CUIB, Radu Crăciun, Cristina Colis,
Anca Gheorghică și Sebastian Brumă ne-au vorbit
despre grădini urbane sustenabile, grădinărit urban
și plantări de pomi și arbuști fructiferi.

După un prânz savuros, consumatorii responsabili
din Iași s-au alăturat inițiativei noastre și au
participat la plantările din grădina socială
organizată la Casa Sadoveanu.

Gazde ne-au fost prietenii de la Mai Bine și CUIB. Vizita a demonstrat că împreună putem înființa
grădini urbane comestibile!
Gazda noastră, Anca Gheorghică, a făcut ce știe
să facă mai bine, oferindu-ne hrană gustoasă și Grădina a fost realizată de Radu Crăciun și Cristina
sănătoasă, din surse locale.
Colis de la Asociația Română de Permacultură.
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Gust de Iași
www.gustdeiasi.ro

Rural Development
Research Platform

Primăria
Municipiului Iași

GustDeIași

www.gustdeiasi.ro
Echipa proiectului

•

Ioan Sebastian Brumă

•

Codrin Dinu Vasiliu

•

Lucian Tanasă

•

Sonia Bulei

•

Raluca Brumă

•

Simona Ulman

•

Cristina Căutișanu

Sinergii
ECORURIS

www.ecoruris.rdrp.ro

Cercetare și transfer de cunoaștere în
domeniul agro-alimentar sustenabil
prin dezvoltarea platformei digitale
GustDeIași.ro
Proiectul Gust de Iași 2021 își propune să contribuie la:
•
•
•

Food for Iași Living Lab
www.fill.rdrp.ro

Cities2030

www.cities2030.eu
Concept grafic și editare:
Sonia Bulei

•

Creșterea gradului de conștientizare a consumatorilor din municipiul
Iași cu privire la importanța lanțurilor scurte de aprovizionare din
perspectiva protecției mediului.
Promovarea principiilor fundamentale ale lanțurilor scurte de
aprovizionare și ale agriculturii ecologice/tradiționale/montane.
Sprijinirea consumatorilor din municipiul Iași prin facilitarea
accesului la o gamă variată de produse agroalimentare din Regiunea
de Dezvoltare Nord-Est, distribuite prin intermediul lanțurilor
scurte.
Dezvoltarea digitală a platformei gustdeiasi.ro și integrarea ei în
structuri mai ample de promovare a alimentației urbane prietenoase
față de mediu, cum ar fi proiectul Horizon 2020, CITIES2030 (www.
cities2030.eu).

Proiectul Gust de Iași 2021 este implementat de Asociația Rural
Development Research Platform și este finanțat de Primăria Municipiului
Iași, sub contractul de finanțare Nr.106548 / data 27.09.2021, în baza Legii
nr. 350/2005 privind regimul finanțărilor nerambursabile din fonduri
publice alocate pentru activități nonprofit de interes general. Perioada de
implementare: septembrie – decembrie 2021.

Coordonator proiect
Ioan Sebastian Brumă

sebastianbruma1978@gmail.com
0745 908 021

© Proiectul Gust de Iași 2021 • RDRP
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