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10.00-13.00: Utilizarea sustenabilă și inovativă a resurselor: este posibilă combaterea sărăciei prin 
reducerea rispei și folosirea mai sustenabilă a resurselor? 
 
Întâlnirea se va desfășura sub forma unui atelier de lucru la care sunt invitate să participe un număr 
de 15 persoane, reprezentanți ai unor ONG-uri sau grupuri informale de acțiune preocupate de 
problema utilizăriii responsabile a resurselor. Principalele obiective ale atelierului de lucru se referă 
la: 

 prezentarea unor informații generale referitoare la fenomenul risipei de resurse inclusiv 
alimentare, în condițiile în care se estimează că în 2011-2013 un număr de 842 milioane de 
oameni (sau o persoană din opt) suferă din cauza foamei cronice, care în mod regulat nu au 
acces la hrană suficientă (sursa FAO, The State of Food Insecurity in the World, 2013); 

 discutarea posibilității de dezvoltare participativă a unei Strategii naționale pentru 
reducerea pierderilor și a risipei de alimente; 

 prezentarea și discutarea unor practici de reducere a risipei de resurse; 
 identificarea unor acțiuni care pot fi implemenate la nivel național în vederea reducerii 

risipei de resurse și reutilizării resurselor existente. 
 
În cadrul atelierului vor fi realizate prezentări, care vor fi însoțite de dezbateri și discuții între 
participanți. Persoanele invitate în acest atelier se încadrează în două categorii principale: 1) 
speakeri și 2) persoane/organizații resursă. 
 
În urma atelierului, se va realiza un raport ce va cuprinde principalele concluzii și propuneri 
formulate de către participanți, care vor fi promovate de către Asociația CRIES la nivel național, 
precum și către Consiliul Europei, Divizia de Coeziune Socială.  
 
 
 
 



Persoane invitate ca și speakeri: 
 10.00-10.30: Cum va fi dezvoltată strategia naţională pentru reducerea pierderilor şi a 

risipei de alimente?, Daniel Botănoiu, Secretar de Stat Ministerul Agriculturii și Dezvoltătii 
Rurale (tbc); 

 10.30-11.00: Prezentarea Ghidului eco-cetățeanului pentru un mediu sănătos¸ Andrei Banu, 
Manager public, Ministerul Mediului; 

 11.00-11.30: SOMARO, magazin social în sprijinul persoanelor cu posibilități economice 
reduse, Simon Suitner, SOMARO; 

 11.30-12.00: Remesh - atelier de inserție socioprofesională de realizare confecții de 
marochinărie și decorațiuni din deșeuri publicitare stradale, Raluca Ouriaghli, Ateliere fără 
frontiere; 

 12.00-12.30: Fără ambalaj, vă rog! – program național de reducere a deșeurilor din 
ambalaje, Dan Patzelt, Asociația pentru Dezvoltare Durabilă; 

 12.30-13.00: Eco-comunitatea – program de implicare a comunității în colectarea selectivă 
a deșeurilor, Cristina Simionescu, Viitor Plus (tbc) 

 
 

Organizații resursă invitate: 
 

A.R.T. Fusion; 
Asociația Națională pentru Protecția Consumatorilor și Promovarea Programelor și Strategiilor din 
România; 
Asociația Komunitas; 
C.A.D.R.U- Centrul de Asistenta pentru Dezvoltare Durabila si Resurse Umane; 
Centrul Național pentru Dezvoltare Durabilă; 
Frontul Comun pentru Dreptul la Locuire; 
Organizația Salvați Copiii; 
Rețeaua RSC-Acționăm Responsabil. 
 
 


