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București

München

mâncare se risipeste

Câtă
¸

129 kg/persoană/an      19,760.000 populație

În România o treime din alimente sunt pierdute.
Asta înseamnă:

Ceea ce corespunde încărcăturii 
a 127.500 de tiruri aliniate în 
coloană din București până în Munchen. În medie, fiecare dintre noi 

irosește singur în gospodărie 
353g hrană pe zi.

   
Cumpărături inteligente

   doar atât cât ai nevoie

   Depozitare optimă
   prelungeşte perioada de valabilitate a produselor

   
Porţionare corectă

   găteşte şi serveşte mâncarea în cantităţi mai mici     

Bucuria gătitului
   idei simple şi creative

   

Savuraţi împreună 
   PENTRU CĂ ÎŢI IUBEŞTI MÂNCAREA

CE poți FACE?



Organizația pentru Hrană și Agricultură din cadrul Națiunilor Unite (FAO) estimează că, 
la nivel mondial, se irosește o treime din alimentele produse, ceea ce înseamnă de trei 
ori hrana necesară pentru întreaga populație a globului și pierderi ce reprezintă de șase 
ori valoarea ajutoarelor mondiale alocate pentru dezvoltare. La nivelul statelor 
membre UE, risipa alimentară este de peste 89 de milioane de tone, din care 2,5% revin 
României. Un parteneriat1 format din mai multe părți interesate a publicat, în iunie 
2016, un standard global privind contabilizarea și raportarea pierderilor și a risipei de 
alimente. 

Ierarhia deșeurilor stabilește o ordine de prioritate a acțiunilor de tratare a deșeurilor, 
de la opțiunea cea mai preferabilă până la opțiunea cel mai puțin preferabilă, pe baza 
criteriilor legate de durabilitatea mediului. Directiva-cadru a UE privind deșeurile2  
stabilește ierarhia deșeurilor aplicabilă în UE3. Mai multe state membre au adaptat 
ierarhia deșeurilor pentru alimente, optând pentru ordinea preferințelor indicată în 
schema de pe verso.

Primele trei niveluri reprezintă măsuri care pot � luate înainte ca alimentele să �e 
irosite și, astfel, înainte ca ele să devină deșeuri și sunt soluțiile cele mai preferabile 
(atât din punct de vedere economic, cât și din punctul de vedere al mediului). Materialul 
nostru s-a concentrat așadar pe prevenire și pe donare, primele două niveluri din 
ierarhie, cu o singură excepție notabilă, care ilustrează metode de reciclare a deșeurilor 
provenite din alimente.  

Am  prezentat astfel activitatea a 7 organizații și grupuri informale care au proiecte sau 
servicii ce conduc la reducerea risipei de alimente.  În opinia lor, principalele bariere în 
valori�carea surplusului de alimente sunt reprezentate de lipsa reglementărilor clare 
prin care produsele care nu prezintă pericol pentru consum să poate � distribuite și 
după expirarea termenului de garanție și lipsa unui cadru legal care să indice circuitul 
acestor alimente și să aibă măsuri obligatorii către lanțuri de magazine sau 
producători. Acestea consideră că o lege care să oblige companiile să încheie un 
contract de sponsorizare cu o organizație non-pro�t precum și o mai bună colaborare 
între reprezentanții furnizorilor (hipermarket, producător/distribuitor) și 
reprezentanților ONG-urilor/centrelor sociale ar � niște instrumente extrem de utile în 
procesul de simpli�care a procedurilor de valori�care ale produselor alimentare.

Cuvânt Înainte



Materialul nostru evidențiază o serie de exemple de bune practici prin care ne dorim să 
arătăm că și în România există organizații preocupate de redistribuirea şi valori�carea 
surplusului de alimente. Deşi a�ate încă la început, vom constata că există idei şi 
capacitatea necesară pentru a face acest lucru. 

1 FAO, Programul Națiunilor Unite pentru Mediu, Consiliul mondial de afaceri pentru dezvoltare durabilă 
(WBCSD), Forumul pentru bunuri de consum, proiectul Fusions al UE și Waste & Resources Action Programme 
ca parteneri principali (http://�wprotocol.org/). 
2 Articolul 4 din Directiva 2008/98/CE a Parlamentului European și a Consiliului din 19 noiembrie 2008 privind 
deșeurile și de abrogare a anumitor directive (JO L 312, 22.11.2008, p. 3). 
3 (a) prevenirea; (b) pregătirea pentru reutilizare; (c) reciclarea; (d) alte operațiuni de valori�care, de exemplu 
valori�carea energetică; și (e) eliminarea. 

PREVENIRE

DONARE

Hrană pentru Animale 

Reciclare

Alte forme 
de valorificare

elimi-
nare



Ateliere Fără Frontiere (AFF) este 
o asociaţie română non-pro�t, o 
întreprindere socială de inserție 

care creează locuri de muncă 
pentru persoane dezavantajate în 

ateliere de economie socială şi 
solidară în vederea pregătirii lor 

pentru reintegrarea socială 
deplină şi profesională pe piaţă 

convenţională a muncii. 

Asociația Ateliere 
Fără Frontiere - 

Bio&co

Contact

Adresa: Șoseaua Olteniței nr. 105, incinta 
INTEC, Sector 4, București, România

Telefon/Fax: 0314 259 010
E-mail: contact@atelierefarafrontiere.ro

Website: www.atelierefarafrontiere.ro



Asociația Ateliere Fără Frontiere derulează un program de solidaritate 
alimentară, Bio&co, care previne risipa alimentară și a deșeurilor 
biodegradabile care ajung la depozitele de gunoi fără soluție de valori�care, 
dar și a sărăciei și excluziunii. 

În 2015 programul a dus la dezvoltarea unei ferma de 4 hectare de legume 
respectând principiile agriculturii biologice la Ciocănari, Dambovița și o 
platforma de 1000 m² de compostare naturală a deșeurilor de legume-fructe 
pentru a produce fertilizant natural pentru agricultura bio, întreprindere 
socială de inserție care angajează persoane din comunitatea roma locală și 
persoane dezavantajate din grupuri vulnerabile care bene�ciază de formare 
și acompaniere socio-profesională pentru a integra piața convențională a 
muncii.

Prin Bio&co doar în 2016 Asociația a colectat peste 290 de tone de deșeuri 
alimentare, din care ulterior a distribuit peste 2000 de kilograme către 
persoane nevoiașe prin intermediul DGASMB (Direcția de Asistență Socială a 
Municipiului București) și a asociațiilor și fundațiilor partenere.



Proiectul „Bucate reAlese” și-a 
propus implicarea comunității din 
zona Hala Traian în inițiative care 

susțin reducerea risipei de 
alimente prin întâlniri educative 

și prin valori�carea surplusului de 
produse proaspete sau procesate 

din magazine, pieţe sau de la 
persoane �zice. Proiectul a reuşit 

să aducă împreună peste 70 de 
participanți de diverse vârste. 

Bucate reAlese - 
Bucătărie 

comunitară
 educativă 

Contact

FACEBOOK: www.facebook.com/bucaterealese
Telefon: 0722 689 981 (Cristina)



În 2016, la bucătăria comunitară educativă din cadrul proiectului Bucate 
reAlese, s-au desfăşurat 9 ateliere de gătit pentru tineri, workshop-uri 
educative, șapte seri de gătit şi seri de �lm despre reducerea risipei de 
alimente, hrană sănătoasă, stil de viață sănătos sau consum responsabil.

Recuperarea de mâncare și donații s-a derulat astfel:
S-au recuperat cca 100 kg de legume și fructe, primite ca donații de la 
persoane �zice, piață de legume, alte asociații. Alimentele au fost 
donate unor familii defavorizate din zona Hala Traian. 
Alte donații: o parte din mâncarea rămasă în urma atelierelor de gătit şi 
a serilor de �lm şi gătit a fost donată familiilor defavorizate din zona 
Hala Traian şi/sau familiilor copiilor participanți la ateliere.

Un grup de inițiativă format din persoane cu experiență în domeniul ONG şi 
culinar, interesate de educația tinerilor (și nu numai) pentru o alimentație 
sănătoasă, dezvoltarea practicilor de gătit şi reducerea risipei de alimente a 
fost cel care a inițiat această acțiune. Proiectul este realizat prin Fondul 
Mega Image pentru Comunitate, cu fonduri de la Mega Image şi Delhaize 
Group, şi gestionat de Fundația Comunitară Bucureşti.



Asociația Carusel este o 
organizație neguvernamentală 

din București care acordă sprijin 
celor mai vulnerabile persoane, 
propunându-și îmbunătățirea 

calității vieții acestora. 

Asociația Carusel 
– sprijin pentru 

cele mai 
vulnerabile 

persoane 

Contact

ADRESA: Strada Zambilelor nr. 45, Sector 2, 
București, România 

Telefon/Fax: 031 425 78 97
E-mail: o�ce@carusel.org
Website: www.carusel.org



Printre grupurile cu care lucrează Carusel se regăsesc și persoane care 
trăiesc în stradă sau care provin din medii dezavantajate socio-economic, 
Carusel sprijinind cu precădere persoanele consumatoare de droguri și 
alcool, cele care practică sexul comercial sau care au parteneri sexuali 
multipli; și, în general, persoanele care se a�ă la risc de îmbolnăvire, 
marginalizare și excluziune socială. 

În mod constant Carusel oferă servicii pentru un număr de aproximativ 1200 
de persoane, dintre care aproximativ 50 de copii. 

Tip de surplus de produse redistribuit/valori�cat:
Produse de igienă personală, produse de curățenie, alimente neperisabile, 
haine, încălțăminte, pături, saci de dormit, materiale sanitare (seringi, 
prezervative, medicamente, dezinfectanți, consumabile medicale).

Aria de acoperire: 
București – Ilfov

Forma de valori�care: 
Echipa de teren, Centrul Comunitar Obor, Centrul de Servicii Sociale Gore din 
cadrul Spitalului Victor Babeș, Adăpostul Temporar de Noapte ODESA 
(deschis doar pe timpul iernii), Centrul Caracuda – Ferentari.



Societatea pentru Consum 
Responsabil (SCR) este o asociație 

non-pro�t care implementează 
proiecte în domeniul consumului 

și producției sustenabile, al 
dezvoltării durabile și consumului 

colaborativ. 

Societatea pentru 
Consum 

Responsabil - 
Fără Risipă Aiud 

Contact

Zone de activitate: Aiud, Cluj-Napoca, 
Chișinău 

Telefon: 0752 224 266
E-mail: src.romania@gmail.com

Website: www.responsibleconsumption.ro



Activitățile Societății pentru Consum Responsabil includ proiecte de 
educație și consultanță, și sunt îndreptate spre dezvoltarea înțelegerii și 
punerii în aplicare a conceptului de consum responsabil în mod special în 
rândul tinerilor.

Proiectul Fără Risipă este derulat de Asociația SCR și urmărește reducerea 
risipei alimentare din piața agroalimentară din Aiud, un oraș de 20.000 de 
locuitori din jud. Alba, promovarea unui stil de viață sustenabil și totodată 
creșterea accesului familiilor nevoiașe la alimente.

Cum se derulează proiectul:
În piața agroalimentară din Aiud voluntarii SCR colectează în �ecare joi de la 
producători legumele și fructele nevândute din motive inestetice sau de 
prospețime, iar seara acestea sunt livrate familiilor bene�ciare, identi�cate 
în decursul săptămânii respective. Fără risipă are și un stand special 
amenajat în lunile iulie-noiembrie, unde producătorii pot lăsa marfa de care 
nu mai au nevoie. 

Cifre relevante:
Peste 700 de kg de alimente au fost colectate în toamna anului 2016.
Peste 50 de persoane a�ate în nevoie au bene�ciat de produse 
alimentare.
O echipă de 10 voluntari a derulat acest proces din iulie pana în 
noiembrie 2016.



Asociația SOMARO – Magazinul 
Social este o asociație privată, cu 

conducere proprie, non-pro�t, 
independentă politic și care 

constă în îmbinarea cu succes a 3 
mari direcții sociale cu care se 
confruntă societatea actuală. 

Asociația SOMARO 
– Magazinul Social  

Contact

București
Adresa: Piața Matache, Bucureşti, Sector 1

Telefon: 0722 454 314 (Director Magazin, 
Simon Suitner)

E-mail: simon@somaro.org

Sibiu
Adresa: Str. Electricienilor FN, Sibiu, 

România
Telefon: 0745 314 303 (Director Magazin, 

Adela Luţă)
Email: adela@somaro.org

Website: www.somaro.org



Asociația SOMARO – Magazinul Social îmbină cu succes 3 mari direcții 
sociale cu care se confruntă societatea actuală: sprijinirea persoanelor 
a�ate în pragul sărăciei, diminuarea risipei alimentare prin valori�carea 
unor produse ce ar � irosite și ajutarea persoanelor care ar risca să �e 
excluse social și izolate de societate. 

Conceptul de magazin social nu este nou, în Europa și nu numai acest tip 
de magazin sunt de un real ajutor persoanelor a�ate în di�cultate.

Somaro colectează, cu mașinile proprii prevăzute cu instalație frigori�că, 
produse precum alimente, produse de uz caznic, îmbrăcăminte, 
încălțăminte de la diferite companii și le comercializează la prețuri 
simbolice către bene�ciari cu venituri mici. 

Toate produsele sunt 100% adecvate consumului sau folosirii, dar nu mai 
sunt vandabile pe piața standard din diverse motive (termen mic de 
garanție, ambalaj deteriorat sau murdar etc.).



Proiectul „Prea bun pentru a � 
risipit” este un proiect 

educațional privind deșeurile 
alimentare destinat elevilor, 
derulat de Fundația TERRA 

Mileniul III și �nanțat de Fundația 
AUCHAN pentru Tineri. 

Fundația 
Terra Mileniul III – 

Prea bun pentru 
a � risipit  

Contact

București
Adresa:  Calea Crangași, nr. 14, Bl.40, Sc. 1, Ap. 

35, Sector 6, București, România
Telefon: 021 314 12 27

Fax: 021 300 37 00
E-mail: o�ce@terramileniultrei.ro
Website: www.terramileniultrei.ro



Prin proiectul „Prea bun pentru a � risipit” Terra Mileniul III și-a propus 
informarea, educarea și conștientizarea privind risipa de alimente pentru 
elevii din 6 școli bucureștene, precum și conștientizarea comunității locale 
privind deșeurile alimentare. 

Elevii din 6 şcoli din București au participat la 4 ore de pregătire teoretică cu 
privire la: ce mâncam şi cât mâncăm, cât aruncăm?; de unde vine mâncar-
ea?; noi, mâncarea şi mediul; ce putem face ca să evităm risipa de 
alimente?     

Următoarea etapă este un concurs în cadrul căruia elevii vor realiza o 
campanie de promovare prin mijloace artistice (pictură, desen, colaje, spot 
audio) pentru unul sau mai mulţi din cei 5 paşi împotriva risipei de alimente:

1. Fă-ţi o listă de cumpărături bine calculată. Gâdeşte-te bine ce vrei şi cât 
vrei să cumperi. Te ajută să economiseşti şi să ai tot timpul alimente proas-
pete acasă.
2. Depozitează-ţi alimentele acasă astfel încât să nu uiţi de ele. Scoate 
alimentele mai perisabile în faţă.
3. Foloseşte resturile. Legumele rămase de la o supă pot deveni o salată 
gustoasă.
4. Congelează ce nu vei folosi în ziua următoare.
5. Compostează! Nu uita, resturile alimentare pe care le arunci la gunoi pot 
deveni îngrășământ pentru alte alimente.



Asociația Vasiliada este o 
organizație nonguvernamentală 

cu caracter social-�lantropic, care 
oferă de 16 ani servicii sociale 
persoanelor defavorizate din 

Sud-Vestul României. 

Asociația 
Vasiliada - 

Masă Bucuriei 

Contact

Adresa: Strada Frații Buzești Nr. 20, Craiova, 
Județul Dolj

Telefon/Fax: 0251 521 040
E-mail: o�ce@AsociatiaVasiliada.ro
Website: www.AsociatiaVasiliada.ro



Din 2009 Asociația Vasiliada derulează proiectul „Masă Bucuriei” 
pentru persoanele nevoiașe din județele Dolj şi Gorj. Programul a 
demarat în anul 2009, prin parteneriatul cu Selgros Cash &Carry, 
iar din 2016 s-a alăturat acestei inițiative sociale şi Carrefour 
România SĂ. 

Proiectul Masă Bucuriei are ca scop ajutorare cu produse alimen-
tare şi nealimentare a persoanelor a�ate în nevoie. Se împart 
alimente în stare perfectă pentru consum, dar care din diferite 
motive nu mai pot � valori�cate în procesul economic (marfă cu 
ambalaj necorespunzător, supraproducție, termen de valabilitate 
redus).  

În județele Dolj și Gorj, Asociația Vasiliada distribuie alimentele 
colectate de la cei doi parteneri comerciali persoanelor a�ate în 
nevoie, bene�ciare ale proiectelor sale sociale. Astfel, alimentele 
ajung atât la familii care din diferite motive se confruntă cu 
probleme �nanciare și materiale, dar și în centre rezidențiale 
unde și-au găsit adăpost bătrâni, copii, persoane cu dizabilități 
sau persoane fără adăpost. 

În anul 2016, în cele două județe, un număr aproximativ de 1400 
de persoane au bene�ciat de ajutor în cadrul acestui parteneriat 
național care este o exprimare �rească a unui program de 
responsabilitate socială. 
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