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ORAȘUL IAȘI

Iaşi este unul dintre cele mai importante centre sociale, 
culturale, academice, economice și artistice din România. 
Orașul Iași este cunoscut și sub numele de Capitala Culturală a 
României. 

Regiunea de Dezvoltare Nord-Est
305.978 locuitori

ACTORI ȘI AGENȚI
MODELUL CVADRUPLU HELIX

ARFI - Academia Română, Filiala Iași, 
ca reprezentantă a mediului academic

PMI - Primăria Municipiului Iași, 
ca reprezentantă a administrației publice

Rural Development Research Platform, 
ca reprezentantă a societății civile

Produs în Iași, 
ca  reprezentantă a mediului de afaceri

Justificarea acestui atelier inovativ vine din dorința noastră de a 
îmbunătăți calitatea vieții, contribuind la alimentația urbană 
sănătoasă prin sprijinirea și promovarea mecanismelor locale care 
stau la baza producției și consumului alimentar durabile și 
sustenabile. Toate acestea pentru că orașul Iași dispune de resursele 
necesare pentru a deveni un sistem urban cu grad ridicat de siguranță 
și securitate alimentară. 
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ARIA DE INTERES
www.FILL.RDRP.ro

Cercetare științifică în ecosistemele alimentare

Ne dorim ca orașul Iași să devină un model de bune practici 
pentru alte sisteme urbane. 

Prin dezvoltarea și testarea de politici și strategii, ne dorim să 
stimulăm comportamentul colaborativ al tuturor actorilor și 
agenților din sistemul alimentar urban. 

În același timp, vrem să fim permanent aliniați la nevoile de 
digitalizare și transformare digitală.

Promovarea producătorilor locali și a hranei sănătoase

Dezvoltarea lanțurilor scurte de aprovizionare

Sisteme agricole prietenoase cu mediul
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