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FORMAREA ECHIPEI DE PROIECT ÎN FRANȚA 
La începutul lunii septembrie 2021, partenerii din cadrul proiectului Facilitatorul Rural s-au 
întâlnit în Franța, mai exact la Dullin, în regiunea Lyon, pentru a discuta despre bunele 
practici implementate în Franța în domeniul Lanțurilor scurte de aprovizionare cu alimente. 

 

Am început prima zi la Lyon cu prezentări 
făcute de reprezentanți ai DRAAF (Direcția 
Regională pentru Agricultură, Alimentație și 
Silvicultură) și CAP Rural (un centru de 
resurse privind practicile și profesiile din 
domeniul dezvoltării locale). Partenerii au 
putut astfel să înțeleagă modul de 
funcționare LSA din Franța și implicarea 
statului și a regiunilor în funcționarea 
acestora. Guvernul francez încurajează 
dezvoltarea acestor LSA prin legi și planuri, 
care promovează utilizarea de produse 
alimentare de calitate în alimentația 
publică.  

După-amiaza, am avut parte de prezentări 
susținute de facilitator rural dintr-o 
comunitate rurală și de managerul „Centura 
verde”, o companie private, care sprijină 
înființarea de grădini ecologice în 
împrejurimile orașelor. 

Aceste două prezentări au oferit o 
perspectivă asupra diferitelor inițiative ale 
lanțurilor scurte de aprovizionare cu 
alimente (private și publice), a obstacolelor 
cu care se confruntă și a soluțiilor pe care 
le găsesc. 



 

În următoarele două zile, am avut ocazia 
să vizităm și alte inițiative, cum ar fi: 

• un magazin tip Food Hub, 

• o brutărie care își coace pâinea într-un 
cuptor cu lemne, 

• un restaurant, care folosește numai 
produse locale în bucătăria sa, și multe 
altele! 

 
Deasemenea, am vizitat o casă comună în 
care locuiesc și lucrează 12 persoane. 
Strungarul, care lucrează în „Château 
Partagé” predă deșeurile de lemn pentru 
cuptorul de lemne al brutarilor de la parter, 
iar rumegușul său pentru caii fermierului. 
Astfel toate resursele sunt prelucrate și 
folosite.  

 
Cursul de formare a echipei de proiect a 
fost foarte informativă și ne-a oferit 
posibilitatea să facem schimb de informații 
cu privire la diferențele dintre lanțurile 
scurte de aprovizionare cu alimente în 
fiecare țară parteneră.  

 

 

Politica alimentară  

în Franța  

Politica alimentară din Franța este 
sprijinit de Ministerul Sănătății 
(obiectivul fiind alimentația 
sănătoasă) și Ministerul Mediului 
(accent pus pe producția agricolă cu 
alimente sănătoase, durabile, viabile 
din punct de vedere social și 
economic). 

 
Două strategii ale planului alimentar 
național: 

 
1) Alimentația Colectivă: legea 
Egalim impune restaurantelor 
publice aprovizionarea a 
produselor ecologice în proporție 
de 20%, și a produselor de 
„calitate” în proporție de 50% în 
începând cu 01 ianuarie 2022.  

 
2) Planurile Alimentare Teritoriale 
(PAT-uri): statul se bazează pe 
teritorii, pentru a fi o forțe motrice 
în tranziția alimentară și în 
relocalizarea alimentelor, cu scopul 
a crea un sistem alimentar durabil. 
Statul sprijină financiar apariția 
PAT-urilor (100.000 de euro pe  
3 ani). 

 

                          


