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Vrem să știm cine ne 
hrănește!
De unde provin alimentele și care este traseul lor?

Pentru că alimentele sunt o resursă vitală, necesară pentru o viață sănătoasă, trebuie să știm cum putem 
să ne asigurăm că vom avea și azi și mâine ce pune în farfurie. Cu alte cuvinte, este foarte important să 
aflăm mai multe despre oamenii care ne hrănesc, fie că sunt fermieri sau gospodari, mai mari sau mai 
mici, comercianți sau intermediari. Dorim să aflăm răspunsuri la mai multe întrebări. Cine sunt acești 
oameni? Ce fel de viață duc? Ce produc și cum își organizează munca? Cum și unde își vând produsele? 
Ce probleme și nevoi au? Ce așteaptă de la Comisia Europeană și de la statul român? Toate aceste 
informații vor face parte din recomandările pentru viitoarele legi și finanțări, care ne dorim să susțină 
agricultura mai integrate si mai aproape de producator. 



Ce este SALSA? 

Un proiect european de cercetare, început din 
2016, dedicat să răspundă acestor întrebări. 
Vrem să aflăm care este rolul micilor fermieri și a 
afacerilor din domeniu hranei în Europa și Africa. 
Proiectul  HORIZON 2020, SALSA (Small Farms, 
Small Food Bussinesses and Sustainable Food 
Security- Fermele mici, afacerile mici din domeniul 
hranei și securitate sustenabilă a hranei) desfășurat 
pe o perioadă de 4 ani, cuprinde 30 de zone de 
studiu din țări din Europa si Africa, printre care și 
România, cu județele Giurgiu și Bistrița. În perioada 
următoare, din aceste zone vor fi strânse informații 
despre toți factorii importanți din domeniul 
agriculturii și alimentației, ca prim pas al activității 
de cercetare. 

Ce vom mânca mâine?

Sau pe scurt “securitatea hranei” - un alt subiect 
de interes pentru proiectul de cercetare. Este 
important să strângem informații actuale din 
teren, să studiem aceste informații și să știm cât 
mai exact, ce resurse de alimente și apă avem, la 
nivel național, dar și global. Omenirea se poate 

confrunta în orice moment cu o criză alimentară, 
ce ne poate afecta pe toți, indiferent unde trăim. 
Cu cât vom fi mai bine informați, vom putea să ne 
pregătim mai bine pentru o astfel de perioadă. De 
aceea proiectul nostru nu este simplu și nu vom 
putea reuși fără sprijin.

Avem nevoie de sprijin și 
înțelegere 

Pentru că doar câțiva oameni de știință sau 
cercetători nu pot rezolva aceste probleme 
complexe, avem nevoie de informații și ajutor de 
la specialiști. Fie că sunt fermieri, intermediari, 
oameni de afaceri, comercianți sau reprezentanți 
ai instituțiilor și organizațiilor importante pentru 
domeniul agricol/ alimentar, pentru noi sunt 
parteneri de bază în acest proces de cercetare și 
suntem siguri că vom găsi bunăvoință pentru acest 
efort comun, care însemna, până la urmă, un viitor 
mai bun pentru fiecare dintre noi.

Pentru mai multe informații vă rugăm să ne 
contactați.  

Highclere Consulting
RALUCA BARBU 0742 222 298

ALINA ALEXA 0724 006 005 
office@highclere.ro 

Acest proiect este finanțat prin 
Programul Uniunii Europene pentru 
cercetare și inovație Horizon 2020 
prin grantul nr. 677363.

Cr
ed

it 
fo

to
: V

la
d 

Du
m

itr
es

cu
 w

w
w

.v
la

dd
um

itr
es

cu
.ro


