
 

   
PROIECTUL ”MĂNÂNCĂ RESPONSABIL!„ 

 

• PROIECTUL MANANCA RESPONSABIL! Un program de acțiune orientat spre ȋnvățarea globală ȋn Anul 

European pentru Dezvoltare (2015) şi mai departe. 

• PROIECT DE RESPONSABILITATEA SOCIALA, PRIN CARE PARTICIPANŢII VOR ȊNTELEGE DE CE LUAREA 

ORICĂREI DECIZII CU PRIVIRE LA HRANA PERSONALA POATE AVEA URMĂRI NEGATIVE / IREVERSIBILE 

ASUPRA UNEI IMPORTANTE PĂRŢI A PLANETEI NOASTRE.  

• PARTICIPA 9 STATE EUROPENE: Bulgaria, Republica Cehia, Croaia, Letonia, Malta, Polonia, Romania, 

Slovacia, Slovenia.  

• Participa  50 scoli din Romania: - gradinite 6 ,- scoli 25, - licee 18,- scoala speciala 1.  

• CONCEPT – CONSUM RESPONSABIL DE HRANA 

1)" Consumul este responsabil atunci când ia în considerare impactul său asupra calității vieții 

umane în fiecare dimensiune a sa: sănătate, gestionarea resurselor naturale, economia, 

amenajarea teritoriului, mediul, lupta împotriva sărăciei și a excluziunii sociale, viața socială,  

culturală etc."    (Consiliul Europei, 2006)  

 

2) „CONSUM DE HRANĂ SĂNĂTOASĂ, CARE NU PUNE ÎN PERICOL SUSTENABILITATEA MEDIULUI 

ÎNCONJURĂTOR.”     (CCDG, 2015)  

DOMENII: 

• Sănătate și Stil de Viață (consumul, impactul alimentelor). 

• Alimente Locale (resturile alimentare, transportul) şi Impactul asupra Resurselor și Climei (influența 

asupra naturii și a peisajului; influența asupra resurselor – sol, apă). 

• Risipa de Alimente (resturile alimentare, transportul). 

• Cultura Alimentației și Deschiderea către Diferite Obiceiuri și Nevoi Alimentare (impactul asupra 

oamenilor de acasă și din străinătate). 

 

CE NE PROPUNEM: 

- - Sa nu mai cumparam cantitati mari de produse alimentare pentru a nu mai arunca mancarea; 

- - Sa consumam mai ales hrana in stare proaspata; 

-   Sa incurajam consumul de hrana putin procesata;  

- - Sa consumam mai ales mancare pregatita acasa; 

- - Sa reducem resturile / deseurile alimentare; 

- - Sa valorificam deseurile menajere; 

-   Sa fie inteleasa importanta achizitionarii de alimente care provin de la distante cat mai mici; 

-   Sa  consumam fructe si legume adecvate sezonului; 

-   Sa ne preocupe ce consecinte are standardizarea produselor 

  
 

 

 

 



 



 



 

 


