INVITATIE

Universitatea SPIRU HARET, Facultatea
de Medicină Veterinară

prin
Centrul de Cercetare pentru
Ştiinţe Medicale Veterinare

Facultatea de Inginerie,
Informatică şi Geografie Universitatea SPIRU
HARET prin Cercul de Geografie

şi în parteneriat cu:

în colaborare cu:

Centrul USH ProBusiness

Vă invită să participaţi la evenimentul ,,World Food Day – Ziua Internatională a
Alimentaţiei” ce se va desfăşura în perioada 16-18 octombrie 2016.

http://www.fao.org/world-food-day/2016/theme/en/

Tema de anul acesta este ,,Clima se schimbă. Alimentele şi agricultura trebuie să se schimbe şi ele’’.
Variabilitatea climatică influenţează toate sectoarele economiei, cu precădere agricultura,
ceea ce are efect direct asupra tuturor fiinţelor vii. În pofida tuturor eforturilor globale, adaptarea la
efectele schimbărilor climatice este o necesitate. Nici regimul climatic din România nu face excepţie –
pentru sfârşitul secolului ne sunt prognozate creşteri ale temperaturii între 0,5°C şi 1,5°C pentru
perioada 2020-2029 şi între 2,0°C şi 5,0°C pentru 2090-2099. Din punct de vedere pluviometric, peste
90% din modelele climatice prognozează pentru perioada 2090-2099 secete pronunţate în timpul verii în
zona României, în special în sud şi sud-est. În ceea ce priveşte precipitaţiile din timpul iernii, abaterile
sunt mai mici şi incertitudinea este mai mare, aşa cum sunt prezentate scenariile de către ANM.
Reducerea impactului acestor schimbări ţine de implicarea fiecăruia dintre noi, până la măsurile
şi politicile globale eficiente, pentru sănătatea planetei noastre.
În acest context şi în tematica ,,World Food Day’’, sunt organizate o serie de evenimente în
perioada 16 – 18 octombrie 2016, în cadrul Facultăţii de Medicină Veterinară, Facultăţii de Inginerie,
Informatică şi Geografie ale Universităţii Spiru Haret Bucureşti şi a Centrului USH ProBusiness.

Universitatea SPIRU HARET, Facultatea de Medicină Veterinară

prin

Centrul de Cercetare pentru Ştiinţe Medicale Veterinare

PROGRAM
,,O PROVOCARE GLOBALĂ – SĂNĂTATEA POPULAŢIEI PRIN
PRISMA SĂNĂTĂŢII HRANEI”
16-18 Octombrie 2016: Campania ,,Dacă tu ai, ei de ce să nu aibă ?’’ la care vă asţeptăm cu
donaţii în alimente neperisabile, la sediul Facultăţii de Medicină Veterinară a Universităţii SPIRU
HARET, Bdul Basarabia nr.256, sector 3 Bucureşti. Produsele alimentare vor fi donate unor
ONG-uri cu care colaborăm.
17 Octombrie 2016: ,,Dacă ţi-e foame, hai la seminar !” Serie de prezentări în tematica
evenimentului: DOP şi IGP; Produse tradiţionale; Produse ecologice; Alimente funcţionale.
Evenimentul va avea loc la sediul Facultăţii de Medicină Veterinară din Bdul Basarabia nr.256,
începând cu ora 11,00. Prelegerile vor fi susţinute de către cadre didactice ale facultăţii şi
invitaţi ai acestora, cu competenţe în domeniul alimentar.
Coordonatori: Conf.univ.dr. violeta-Elena SIMION, Lector univ.dr. Mădălina BELOUS
17 Octombrie 2016: ,,Plate of the day” – la ora 13,00 vă aşteptăm în holul Facultăţii de
Medicină Veterinară din Bdul Basarabia nr.256 pentru un eveniment culinar; studenţii şi cadrele
didactice sunt invitate să participe cu câte un preparat culinar, făcut chiar de ei. Cel mai
apreciat preparat va fi premiat.
Coordonatori: Conf.univ.dr. violeta-Elena SIMION, Lector univ.dr. Mădălina BELOUS, Lector
univ.dr. Adriana AMFIM
La ora 15,00 vă invităm la TOMBOLA EVENIMENTULUI ,,FOOD DAY’’.
18 Octombrie 2016: Seminar USH ProBusiness “CONSTRANGERI SI SOLUTII PENTRU EXPORTUL
DE PRODUSE AGROALIMENTARE” dedicat World Food Day 2016, având lectori şi invitaţi cu
referinţe în activitatea din sectorul agro-alimentar.
Organizator: USH ProBusiness

