ZIUA INTERNAȚIONALĂ A CONȘTIENTIZĂRII
RISIPEI ȘI DEȘEURILOR ALIMENTARE
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Ministerul Agriculturii și Dezvoltării Rurale împreună cu Institutul Național de
Cercetare Dezvoltare pentru Bioresurse Alimentare – IBA București au deosebita
plăcere de a vă invita să participați la evenimentul dedicat Zilei Internaționale a
Conștientizării Risipei ȘI Deșeurilor Alimentare, eveniment desfășurat sub
campania “Și tu poți proteja planeta! Împreună dăm startul la reducerea

risipei de alimente.”

Evenimentul se va desfășura on-line, în data de 29 septembrie, orele 10.00-11.30 și
urmărește să aducă în atenția publicului, încă o dată, importanța consumului inteligent de
alimente, în contextul unei risipe alimentare globale uriașe.
Risipa alimentară produce efecte însemnate asupra economiilor mondiale, asupra
bunăstării locuitorilor acestei planete și are implicații majore asupra mediului înconjurător.
Vă invităm , astfel, să participați la acest eveniment și să vă alăturați inițiativei de a contribui
în mod conștient la diminuarea efectelor produse de risipa alimentară și așteptăm
înscrierile dvs. la adresa de e-mail cristina.stanciu@bioresurse.ro
Cu deosebită considerație,
Ministru
Adrian Oros

AGENDA
10.00 - 10.10 Înregistrare participanți
10.10 - 10.15 Cuvânt de bun venit | Nastasia Belc, Director general IBA București
10.15 - 10.25 Cuvânt de deschidere | Adrian Oros, Ministrul agriculturii și dezvoltării rurale
10.25 - 10.35 InfoCons Sorin Mierlea, Președinte
10.35 - 10.45 Monitorizarea fenomenului de risipă alimentară din Romania prin
programele sectoriale ADER ale MADR | Sorin Iorga, IBA București
10.45 - 10.55 Strategii de valoriﬁcare a subproduselor agricole/horticole in contextul
economiei circulare | Alexa Ersilia, USAMV Timișoara
10.55 - 11.05 Contribuția ambalajelor sustenabile la reducerea risipei alimentare | Maria Turtoi,
Univ. Dunărea de Jos, Galați
11.05 - 11.15 Indicatori cantitativi și calitativi în evaluarea percepției populație privind risipa
alimentară din România | Cornel Bertea Hanganu, Consilier Dep. Dezvoltare Durabilă
11.15 - 11.25 Prezentare Federația Băncilor pentru Alimente din România | Gabriel Sescu, Președinte
11.25 - 11.35 Întrebări și răspunsuri | Discuții

