
FOOD 2 

Numele echipei: Food Ambassadors 

Membrii echipei: Victor Iureș, Raluca Rîjniță 

 

Descriere limba română: 

Deseori auzim despre fermieri care nu reușesc să își vândă produsele la nivel local, despre salariați care nu 

reușesc să achiziționeze produse naturale pentru o alimentație sănătoasă sau despre adulți care vor să câștige 

un ban în plus, dar nu au suficient timp. 

Noi, Victor Iureș și Raluca Rîjniță, ne-am gândit la o soluție. Food Ambassadors (Ambasadorii Alimentelor) 

vin să creeze legătura dintre producători și clienți. Achiziționează produsele de la fermieri locali și le duc 

colegilor de lucru, după ce au plasat comanda de alimente. Food Ambassadors sunt vecinii fermierilor, sunt 

navetiști care merg la lucru în localități învecinate și au nevoie de un venit în plus. Sunt prietenii și colegii 

tăi de lucru. 

Ideea încurajează planurile de afacere sustenabile și se concentrează pe creșterea economiei locale bazându-

se pe principiile economiei circulare. 

Acum este rândul tău să fii parte din proiect! Avem nevoie de susținerea ta printr-un vot acordat echipei 

„Food Ambassadors”. Mulțumim! 

 

Descriere limba engleză: 

We often hear about farmers who can't sell their products locally, workers wanting to afford fresh and healthy 

food and adults that are unable to earn some extra money because they have a busy schedule at work. 

Together, Victor Iureș and Raluca Rîjniță, thought about a solution for these issues. Food Ambassadors will 

bridge the gap between farmers and clients. These people will purchase products from local farmers and take 

them, at their work place, to the clients who previously placed an order. The ambassadors are the farmers' 

neighbors, commuters who work in municipalities near by and need some extra money. They are your co-

workers, your friends.  

This idea encourages business plans that are sustainable and focuses on increasing local economy based on 

circular economy principles. 

Now, it's your turn to be a part of this project! The idea needs to be encouraged by you as well by voting the 

team "Food Ambassadors". Thank you! 


