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ROMÂNIA, O NAŢIUNE SLOW FOOD 
 

Acţiunile Slow Food se bazează pe două principii esenţiale, care ar trebui să reprezinte fundamentul 
modului în care alimentaţia este abordată în România: 
 
Abordarea globală 
 
Una dintre pietrele de temelie ale filosofiei Slow Food este abordarea holistică a producţiei agricole şi a 
sferei alimentelor în general. Scopuri ca protecţia biodiversităţii şi a mediului, lupta împotriva 
schimbărilor climatice, dezvoltarea economiilor locale şi a producţiei la scară mică, dar şi a cunoaşterii 
locale, dialectelor şi artelor, ar trebui să fie interpretate ca piese dintr-un mozaic unitar şi nu ca entităţi 
separate, deconectate una faţă de celalaltă. Fiecare scop trebuie încadrat şi atins ca parte dintr-o 
strategie integrată care ia în considerare toate celelalte elemente simultan. Hrana devine punctul de 
sprijin al sistemului economiei locale. În acest context chiar şi conexiunile mai puţin evidente – precum 
arta, limba, dialectul – sunt elemente esenţiale ale structurii. 
 
Suveranitatea alimentară 
 
Slow Food este o mişcare inspirată de principiul suveranităţii alimentare. Conceptul de suveranitate 
alimentară, dezvoltat de mişcarea ţărănească Via Campesina, trimite la dreptul persoanelor, statelor şi 
uniunilor de state de a-şi defini propriile politici agricole şi alimentare fără a se pleca în faţa practicilor 
comerciale nepotrivite şi distructive cum este dumpingul. Acest principiu include, printre altele, 
promovarea producţiei agricole locale, accesul la resurse naturale, lupta împotriva organismelor 
modificate genetic şi împotriva patentabilităţii organismelor vii, conectarea preţurilor agricole la costurile 
de producţie, dreptul statelor de a se proteja de importuri alimentare ieftine, recunoaşterea rolului 
femeilor, participarea la conturarea politicilor agricole. 
 
Pentru a adera la crezul Slow Food cu privire la valoarea unui sistem de producţie alimentară 
sustenabil, bun, curat şi corect preţuit, organizaţiile Slow Food din România se angajează să lupte 
pentru următorul crez: 
 
• SĂ FIE LE FIE REDATĂ DEMNITATEA MICILOR AGRICULTORI ŞI PRODUCĂTORI ŞI SĂ 
LE FIE RECUNOSCUT ROLUL DE FURNIZORI DE SERVICII ECOLOGICE ŞI DE CUSTOZI AI 
PATRIMONIULUI CULTURAL 
 
Un număr mare de români lucrează în sectorul agricol. Dacă extrapolăm datele recente şi presupunem 
că toate micile ferme vor fi transformate în ferme de 190 de hectare în medie, 6.800.000 de persoane 
vor fi lăsate fără un loc de muncă în mediul rural şi nici o societate nu ar putea oferi atâtea locuri de 
muncă în viitor pe termen scurt şi mediu. 
 
Rezultatele provizorii ale recensământului agricol în România arată că există 3.825.000 ferme fără 
personalitate juridică, însumând 8.488.000 ha şi care angajează 7.048.000 persoane. Pe de altă parte 
există doar 31.000 de ferme cu personalitate juridică, însumând 7.739.000 ha, care angajează 111.000 



                 

 

persoane. Rezultă că prima categorie de administrare agricolă angajează în medie 1,84 persoane, în 
timp ce a doua categorie oferă loc de munca pentru 3,85 de persoane. Dacă tot pământul va trece de 
la media de 1,95 ha la media de 190,84 ha, nu se vor adauga decât aproximativ 159.000 locuri de 
munca în agricultură. 
 
Aproape jumatate (45%) din cele 4,2 milioane de ferme au dimensiunea de sub 1 ha. Peste 90% din 
ferme şi 55% din suprafaţa agricolă a României sunt compuse din ferme de subzistenţă şi semi-
subzistenţă. Ocuparea în agricultură a scăzut cu 41,1% între 2000 şi 2009, una dintre cele mai 
dramatice la nivelul Uniunii Europene. Concentrarea pământului adânceşte această tendinţă. Avem 
nevoie de un nou model cultural, bazat pe asocierea micilor fermieri sau crearea unor cooperative care 
să scadă costurile de intrare pe piaţă, stimulând fermierii să coopereze mai mult în activităţile de 
colectare, procesare, distribuţie şi marketing. Noul model cultural ar trebui, de asemenea, să propună o 
nouă relaţie între producători şi cultivatori, astfel încât cele două categorii să se cunoască reciproc, să 
înveţe despre metode de producţie şi despre viaţa la fermă.  
 
În prezent trebuie să facem mai mult. Motivul pentru care agricultura la scară mică şi producţia 
alimentară nu sunt capabile să ofere mijloace viabile de trai este faptul că acest model nu primeşte 
legitimitate din partea societăţii. Ocupaţia în acest model de agricultură este asociată cu precaritatea şi 
greutăţile şi are un status ocupaţional foarte scăzut. Cuvântul “ţăran” a migrat în discursul curent ca 
termen depreciativ. Această realitate îi descurajează pe tineri să ia în considerare agricultura ca 
opţiune de viaţă, astfel încât tineretul rural devine protagonistul rutelor de migraţie internă şi 
internaţională. 
 
Fermele de mici dimensiuni sunt cheia vieţii rurale. Ele au funcţii sociale, economice şi culturale: 
furnizează milioane de locuri de muncă şi un venit pentru o viaţă demnă contribuind şi la conservarea 
patrimoniului cultural al României. Rolul de furnizori de servicii ecologice pe care îl îndeplinesc micii 
agricultori trebuie să primească recunoaştere publică. De asemenea, trebuie să le fie recunoscut rolul 
de custozi ai cunoaşterii tradiţionale şi a patrimoniului cultural. 
 
În contextul îmbătrânirii populaţiei din zona rurală, tinerii şi cei cu studii avansate trebuie încurajaţi de 
opinia publică şi prin politici publice să preia antreprenoriatul agricol în domeniul agriculturii sustenabile. 
Aceasta ar putea să ofere numeroase locuri de muncă, oportunităţi şi satisfacţii, dar şi bunuri publice 
pentru restul societăţii. Nu este vorba de o formă de întoarcere la viaţa rurală de acum câteva decenii, 
ci de o restaurare a expertizei, a competentelor şi o mai extinsă utilizare a pământului, în beneficiul 
consumatorilor. 
  
• BIODIVERSITATEA LOCALĂ SĂ FIE APRECIATĂ DREPT CONTRIBUŢIE NAŢIONALĂ LA 
AGRICULTURA DURABILĂ; SEMINŢELE SUNT PARTE A PATRIMONIULUI NAŢIONAL ŞI SURSE 
ALE SECURITĂŢII ALIMENTARE; STATUL TREBUIE SĂ LUCREZE ÎMPREUNĂ CU FERMIERII 
PENTRU A COLECTA ŞI A CONSERVA SEMINŢELE TRADIŢIONALE ÎN MOD SUSTENABIL 
 
Conservarea resurselor genetice în agricultură este extrem de importantă pentru Uniunea Europeană. 
Resursele generice au fost folosite de-a lungul secolelor ca surse de plante de cultură şi de animale 
domestice. Fermierii au dificultăţi de acces la seminţe tradiţionale, perfecţionate prin procese de 
selecţie generaţională de lungă durată. Prin contrast, piaţa seminţelor este inundată de seminţe supuse 
drepturilor de autor, care au suferit alteraţii genetice, rezultatul fiind sărăcirea patrimoniului genetic 



                 

 

local. România conservă în prezent 17.000 mostre de seminţe, la o distanţă enormă de ţările 
învecinate: Ucraina (131.000 mostre), Ungaria (87.000 mostre), Bulgaria (60.000 mostre).  
 
Ministerul Agriculturii şi Dezvoltării Rurale este responsabil pentru susţinerea Băncii de Gene de la 
Suceava - muzeul naţional românesc de resurse genetice pentru agricultură. Varietăţile vegetale locale 
şi rasele de animale trebuie să fie considerate patrimoniu cultural şi natural, iar statutul lor de bunuri 
publice trebuie recunoscut şi reflectat în politici publice. Aceste varietăţi locale trebuie să fie privite ca 
cea mai sustenabilă opţiune, întrucât reflectă cunoaşterea locală tradiţională şi sunt integrate în mod 
optim în ecosistemul local.  
 
MADR trebuie să impună patrimoniul genetic vegetal şi animal românesc ca parte a luptei pentru 
securitate alimentară. În prezent observăm un proces în care hrana de origine vegetală şi animală 
provine dintr-un număr extrem de redus de specii. 
 
Cercetarea despre recoltele tradiţionale şi băncile de seminţe (Banca de Seminţe din Suceava) ar 
trebui să primească o susţinere publică însemnată. Este nevoie de eforturi pentru a colecta şi a 
conserva seminţele tradiţionale şi de a patenta seminţe dezvoltate de institute naţionale de cercetare. 
Proprietatea intelectuală asupra seminţelor trebuie să fie contrabalansată de preocuparea autorităţilor 
ca seminţele tradiţionale să fie înregistrate ca bunuri publice şi să fie puse la dispoziţia cultivatorilor. 
Agricultorii trebuie să fie cooptaţi în conservarea în situ a patrimoniului de seminţe. 
 
•  EDUCAŢIA ALIMENTARĂ SĂ DEVINĂ UNA DINTRE PRIORITĂŢILE SISTEMULUI DE 
EDUCAŢIE PUBLICĂ  
 
Programele Uniunii Europene “Cornul şi laptele” şi “Mărul în şcoli”, implementate de Guvernul României 
pentru a asigura la nivel naţional un aport nutriţional minimal pentru elevi sunt implementate deficitar. 
 
Rolul programelor de distribuţie de alimente trebuie dublat de programe educaţionale. Guvernul ar 
trebui să garanteze că prin aceste programe copiii au acces la legume şi fructe cultivate în mod 
sustenabil, la alimente sigure, fără aditivi sau organisme modificate genetic. Această măsură ar trebui 
implementată astfel încât să asigure achiziţionarea alimentelor din surse locale. 
 
Educaţia alimentară în şcoli ar trebui să promoveze educaţia ecologică şi practicile alimentare 
sănătoase în curicula şcolară şi să creeze oportunităţi de deprindere a specificului alimentar local. 
 
• CALITATEA HRANEI ŞI PRACTICILE ALIMENTARE SĂ FIE RECUNOSCUTE CA PROBLEME 
DE SĂNĂTATE PUBLICĂ 
 
În România bolile cardiovasculare – afecţiuni medicale puternic corelate cu dezechilibre alimentare – 
reprezintă una dintre principalele cazuri ale decesului, fiind responsabile pentru 35% dintre decese, în 
comparaţie cu o medie europeană de 25%. În rândul populaţiei de peste 65 de ani, 77% dintre decese 
sunt provocate de boli cardiovasculare. Obezitatea este încă scăzută în rândul ţărilor europene (sub 
10%, faţă de peste 20% în Marea Britanie şi  Irlanda) dar în prezent aceasta creşte, ca urmare a 
creşterii consumului de alimente procesate industrial şi a alimentelor de tip fast-food. 
 



                 

 

Ministerul Sănătăţii are o responsabilitate dublă de a educa şi preveni. Ar trebui să fie mai implicat în 
informarea populaţiei asupra riscurilor de sănătate a alimentelor şi a practicilor alimentare. 
 
• LEGĂTURILE DINTRE CONSUMATORI ŞI PRODUCĂTORII HRANEI SĂ FIE REFĂCUTE 
 
Agenda publică este dominată de discuţii şi iniţiative care susţin cu fermitate agricultura industrială, 
industria alimentară şi biotehnologiile, păstrând tăcerea asupra alternativelor. Producţia alimentară la 
nivel naţional este doar un subiect periferic pe agenda autorităţilor publice. 
 
Transparenţa lanţului alimentar trebuie să devină normă. De asemenea, trebuie implementate 
standarde de trasabilitate. Trebuie respectate drepturile consumatorilor de a fi informaţi cu privire la 
conţinutul şi sursele hranei lor. Trebuie facilitat accesul consumatorilor la produse alimentare de 
calitate, curate şi corect preţuite. 
 
Administraţiile publice locale trebuie să asigure spaţii pentru pieţe destinate produselor locale 
proaspete pentru a întări legătura dintre producătorii locali şi consumatori. Hrana este un subiect care 
priveşte întreaga comunitate, iar consumatorii trebuie cooptaţi pentru ca, prin alegerile lor, să devină 
co-producători. 
 
Autorităţile trebuie să facă eforturi pentru a conecta mai bine zonele rurale de cele urbane prin 
încurajarea vânzărilor directe la fermă şi prin stimularea eco-turismului şi a eco-gastronomiei.  
 
Modele alternative de producţie, precum fermele ecologice, ar trebui facilitate prin politici publice. 
Ferma Ecologica Ţopa, de lângă Sighişoara, sau Ferma Bio Moşna, de lângă Mediaş sunt modele 
pentru acest tip de agricultură. De o susţinere asemănătoare ar trebui să se bucure modelele 
alternative de distribuţie, precum sistemul de agricultura susţinută de comunitate (“community 
supported agriculture”). Un exemplu de succes pentru astfel de iniţiative este Asociaţia pentru 
Susţinerea Agriculturii Ţărăneşti (ASAT) din Timişoara.  
 
• PIEŢELE COMUNITARE CU PRODUSE GUSTOASE, CURATE ŞI CORECT PREŢUITE SĂ 
FIE ÎNCURAJATE ŞI SUSŢINUTE DE AUTORITĂŢILE LOCALE 
 
Reglementările şi controlul în ceea ce priveşte validarea produselor tradiţionale ca patrimoniu cultural a 
dus la invadarea pieţelor aşa-zise ţărăneşti cu produse industriale vândute ca locale sau tradiţionale. 
Această realitate creează concurenţă neloială pentru micii producători, poate înşela publicul şi creează 
percepţia că produsele locale sunt disponibile pretutindeni, subminând formarea unor mărci alimentare 
locale în cadrele prevăzute de standardele de calitate ale Uniunii Europene.  
 
Pentru a conecta micii agricultori cu cererea pieţei este nevoie de crearea unei relaţii personale între 
cultivator şi consumatorul urban. Piaţa de producători ar trebui să existe ca spaţiu care deserveşte 
comunitatea, creând o comunitate de interese care să lege spaţiul urban de cel rural. Pieţele de cartier 
existente au devenit spaţii de desfacere pentru importatori, în care nu-şi mai găsesc locul cultivatorii şi 
producătorii locali şi produsele lor. 
 



                 

 

Pieţele comunitare trebuie să fie un instrument care să încurajeze agricultura sustenabilă, care 
înapoiază comunităţii un pământ fertil, conservă peisaje şi protejează biodiversitatea, constituind o cale 
mai convenabilă de a proteja natura.  
 
O piaţă comunitară constituie un element important în scurtarea lanţului alimentar, datorită distanţelor 
scurte pe care le parcurge un produs pentru a ajunge la consumatori. Această soluţie diminuează 
poluarea pentru că scurtează traseul produselor, aduce produse proaspete pe piaţă şi contribuie la 
construirea unei diete mai sănătoase pentru consumatori. 
 
Autorităţile şi publicul trebuie să verifice şi să sancţioneze faptul că pieţele comunitare sunt în prezent 
locuri de desfacere pentru intermediari, nu pentru producători direcţi. Este vorba de magazine în aer 
liber mai degrabă decât de pieţe locale, care afectează percepţia valorii muncii celor care lucrează 
pământul. Desfacerea produselor într-o piaţă ar trebui să îi fie permisă doar unui producător direct care 
oferă fructe şi legume proaspete recoltate cu cel mult o zi înainte, de la o fermă aflată la maxim 100 km 
distanţă. 
 
Pieţele comunitare corecte ar trebui organizate de consiliul local în formula parteneriatelor oficiale ale 
deţinătorilor de interese precum asociaţii ale micilor producători, organizaţii care lucrează în domeniul 
dezvoltării rurale, pentru a crea un consiliu comunitar. Este nevoie de formarea şi angajarea unor 
manageri de piaţă calificaţi, cu abilităţile necesare pentru a selecta, a relaţiona, a comunica şi a aplica 
regulamentele de ordine interioară, inclusiv cele care ţin de siguranţa alimentară, regulamente de 
sănătate publică şi norme de calitate a produselor. 
 
• HRANA SĂ FIE PRIVITĂ CA PARTE A PATRIMONIULUI ŞI PRODUCŢIEI CULTURALE; 
DIVERSITATEA ALIMENTARĂ TREBUIE SĂ FIE ÎNCURAJATĂ PRIN PROCESAREA HRANEI 
LOCAL, PRIN UTILIZAREA CUNOAŞTERII TRADIŢIONALE LOCALE 
 
Patrimoniul cultural, prin preparatele sale străvechi şi reţetele tradiţionale, constituie un element 
esenţial al identităţii româneşti, după cum stipulează Legea nr. 26/2008 privind protecţia patrimoniului 
cultural imaterial. Acesta trebuie identificat, documentat, cercetat, protejat, conservat, promovat, 
valorizat, comunicat şi revitalizat. Este evident că nu putem avea o Grădină Carpatină cu câmpuri 
nesfârşite de grâu sau de culturi de soia şi cu vile de beton, din care să lipsească gospodăriile 
ţăraneşti, agricultorii şi pădurile. Declinul şi dispariţia modelului de viaţă rural ne va şterge componente 
importante ale identităţii naţionale. 
 
Trebuie să restaurăm rolul hranei ca parte a producţiei culturale autohtone. Hrana reprezintă un 
element cheie în patrimoniul local şi regional. Autorităţile au responsabilitatea de a restaura valoarea 
hranei locale prin crearea unui mediu stimulant în care varietăţile locale de plante, practicile agricole 
locale şi reţele specifice să fie apreciate şi să continue să fie folosite.  
 
În loc să se limiteze la a vinde materie primă industriei agrare, micii agricultori trebuie să fie încurajaţi 
să se implice în procesarea la nivel local a materiei prime, astfel încât produsele alimentare care rezultă 
să poarte avantajul cunoaşterii gastronomice locale şi astfel valoarea lor să crească şi acestea să 
devină produse ale culturii locale. 
 



                 

 

Finanţările publice ar trebui de asemenea să încurajeze studii şi cercetări despre patrimoniul 
gastronomic românesc. 
 
• ADMINISTRAREA TRADIŢIONALĂ A PĂMÂNTULUI TREBUIE SĂ FIE RECUNOSCUTĂ CA 
INDISPENSABILĂ PENTRU CONSERVAREA VALORII PEISAJELOR CULTURALE   
 
Deşi sloganul României îndeamnă la “Explorarea grădinii carpatine”, suntem în pericol să moştenim o 
grădină necultivată, fără agricultori. Agricultorii tradiţionali şi cunoaşterea lor specifică riscă să dispară 
şi să fie înlocuiţi de fermieri convertiţi. Nu se face destul de mult pentru asigurarea protecţiei prin politici 
publice concrete a patrimoniului natural şi a peisajelor caracterizate de biodiversitate. Agricultura 
sustenabilă trebuie să fie încurajată puternic şi administrarea tradiţională a teritoriului trebuie apreciată 
datorită valorii sociale şi culturale. 
 
Producţia durabilă şi responsabilă, practicile de procesare şi consum contribuie toate la conservarea 
biodiversităţii şi a diversităţii culturale. Este nevoie de o susţinere mai activă pentru încurajarea 
continuării administrării tradiţionale a pământului prin agricultorii locali. De asemenea este nevoie de o 
mai mare conştientizare din partea publicului a valorii peisajelor culturale de tip mozaic pentru 
potenţialul turistic şi în materie de patrimoniu. 
 
• CONSUMATORII SĂ AIBĂ DREPTUL DE A ALEGE HRANA ÎN CUNOŞTINŢĂ DE CAUZĂ 
 
Etichetarea este o măsură importantă, care ar putea oferi consumatorilor posibilitatea de a înţelege ce 
tip de hrană se potriveşte propriei experienţe de viaţă şi sănătăţii personale. Constituie o realitate 
alarmantă faptul că etichetarea, aşa cum este ea efectuată în prezent, îi induce pe consumatori în 
eroare. De asemenea, informaţiile de pe etichete nu transmit mesajul că mâncarea ieftină poartă nişte 
costuri ascunse enorme precum efectele negative asupra sănătăţii.  
 
Campaniile de informare publică acoperă doar o gamă limitată de probleme legate de alimentaţie. În 
prezent acestea sunt limitate la a promova grupele de alimente sănătoase – încurajarea consumului de 
fructe şi legume – şi semnalarea anumitor riscuri de sănătate legate de anumite substanţe – sare, 
zahăr, grăsimi şi alcool. 
 
Autorităţile de la nivel naţional trebuie să îşi asume campanii de informare care să ridice gradul de 
cunoaştere al consumatorului şi să contribuie la o înţelegere mai profundă a impactului economic, 
cultural, social, ecologic şi asupra sănatăţii pe care opţiunile noastre alimentare îl au (de exemplu, 
promovarea produselor de sezon, a produselor locale etc.). Este nevoie de o mai mare alfabetizare a 
publicului şi a producatorilor în privinţa etichetelor, cât şi de informare asupra semnificaţiei termenilor 
“organic”, “ecologic”, “natural” şi “bio”. 
 
Acţiuni concrete pe care trebuie să le asume deţinătorii de interese 

În România există 10 Convivium-uri Slow Food (Alba, Bran-Moeciu, Bucureşti Valahia 
Gusturilor, Brusturoasa-Palanca, Braşov, Cluj, Ţara Bârsei, Ţara Făgăraşului, Târnava Mare, 
Turda). Pe lângă acestea, mai există două Presidia, destinate protecţiei unor produse unice – 
Brânza de burduf şi Gemurile din satele săseşti – şi Arca Gustului România, destinată salvării 
produselor, speciilor sau raselor pe cale de dispariţie (până în prezent înregistrează porcul de 
Bazna, Brânza de burduf din Munţii Bucegi, porcul Mangaliţa Roşie, gemurile din satele 



                 

 

săseşti, puiul Gât golaş de Transilvania). Alături de aceste iniţiative există şi un târg de tip 
“earth market” în Bucureşti, Târgul Ţăranului.  

 
• Aceste grupuri organizează proiecte de educaţia gustului sau festivaluri gastronomice, susţin şi 

promovează mici fermieri prin organizarea unor lanţuri alimentare scurte, militează pentru 
agricultura durabilă şi dezbat reforma Politicii Agricole Comune. 

 
Cele 10 Convivium-uri şi Slow Food în România nu sunt singure.  

• RuralNet este o reţea de organizaţii non-profit implicate de mulţi ani în activităţi de dezvoltare 
rurală, de la perioada de pre-aderare până în prezent, complementare Planului Naţional de 
Dezvoltare Rurală.     

• PAES este o platformă de organizaţii care militează pentru reforma Politicii Agricole Comune, 
unite în decembrie 2010. Printre acestea se numără WWF-DCP, CIVITAS, AER, SOR/Birdlife 
International, PACT, ARC 2020, Grupul de Iniţiativă Radu Anton Roman, CAR. 

 
Slow Food este o organizaţie globală, formată de jos în sus, cu susţinători în 150 de ţări din lume care 
conectează plăcerea hranei de calitate cu angajamentul faţă de comunitatea în care trăiesc şi faţă de 
mediu. Slow Food a fost organizată în 1989 ca organizaţie non-profit sprijinită de membri, pentru a 
contracara ascensiunea industriei fast-food şi a vieţii trepidante, dispariţia tradiţiilor alimentare locale şi 
interesul din ce în ce mai scăzut al oamenilor faţă de hrana pe care o consumă, faţă de sursele acestei 
hrane, gustul şi modul în care opţiunile noastre alimentare afectează restul lumii. 
 
În prezent există peste 100.000 de membri grupaţi în 1.300 de mişcări locale (Convivium-uri) în 
întreaga lume, precum şi o reţea de 2.000 de comunităţi alimentare care practică agricultura la scara 
redusă şi producţie sustenabilă a alimentelor de calitate. 
 

• Ziua Terra Madre este o ocazie importantă pentru a descoperi diversitatea hranei, eco-
gastronomia, hrana locală, valorile agriculturii durabile. În 2011, Convivium-urile Slow Food vor 
sărbători în România, printr-un număr mare de evenimente, valorile patrimoniului alimentar şi 
vor comunica publicului poziţia acestora cu privire la reforma Politicii Agricole Comune; 

• Ca parte cointeresată a politicilor publice, Convivium-urile Slow Food din România vor 
transmite punctul lor de vedere în privinţa agriculturii durabile, a biodiversităţii şi eco-
gastronomiei către principalii decidenţi în materie de politici publice la nivel naţional şi al Uniunii 
Europene. Pachetul de reformă a Politicii Agricole Comune (PAC) este în curs de a fi decis în 
România, dar şi la nivel european; 

• Convivium-urile Slow Food din România susţin Documentul de Poziţie asupra Reformei PAC 
redactat de Slow Food International şi se angajează să transmită documentul autorităţilor 
publice din România; 

• Convivium-urile Slow Food din România îşi vor uni forţele cu RuralNet şi platforma de 
advocacy PAES pentru a susţine, prin experienţa de teren a mişcării Slow Food, iniţiativele 
valoroase care converg cu obiectivele acestei mişcări; 

• Convivium-urile Slow Food din România îşi vor întări susţinerea pentru suveranitatea 
alimentară prin organizarea în 2012 de programe educaţionale pentru copii şi tineret, de igienă 
alimentară şi calitate a producţiei pentru micii producători, lanţuri alimentare scurte prin 
organizarea de pieţe locale şi dezbateri despre eco-gastronomiei; 

• Trofeul Anual pentru Agricultură Durabilă va fi organizat începând din 2012. 


