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Pierderea alimentară-reprezintă scăderea ”cantității sau a calității alimentelor” reflectată în valoarea nutritivă, valoarea economică sau siguranța alimentară a
tuturor alimentelor produse pentru consumul uman, dar neconsumate de oameni (FAO 2014).
Risipa alimentară – este parte integrantă a pierderii de alimente și se referă la aruncarea sau utilizarea alternativă (în scopuri nealimentare) a alimentelor sigure și
nutritive pentru consumul uman, pe parcursul lanțului de aprovizionare cu alimente (FAO 2014).
)

Date statistice globale:
“La nivel mondial sunt aruncate anual 1,3 miliarde de tone de alimente,
reprezentând o treime din cantitatea totală de hrană destinată consumului
uman.” Global Food Losses and Food Waste – FAO (Food and Agriculture
Organisation of the United Nations), 2011 2
“La nivelul Uniunii Europene, pierderile şi risipa de hrană sunt estimate la 100
milioane tone / an, adică până la 50% din alimentele consumabile şi
sănătoase produse, sau 179 kg pe cap de locuitor.” Comisia Europeană, 2014 2
“Se impun măsuri urgente pentru a înjumătăţi risipa de alimente până în
2025.” Rezoluţie Parlamentul European, ian. 2012 2
(2. https://www. premiilepentrumediucurat.ro/wpcontent/uploads/2016/11/147886440316015.pdf)

În România: risipa de alimente reprezintă o problemă socială majoră;
aruncăm anual cca 250 kg de alimente / locuitor (peste media europeană), în
timp ce 4,74 milioane de persoane trăiesc la limita sărăciei şi au dificultăţi în
asigurarea hranei 3
Un român aruncă zilnic peste 350 de grame de mâncare, ajungând să risipească
anual 129 de kilograme de alimente. Din această cantitate, 24% este mâncare
gătită, 22% – fructe, 21% – legume, 20% – produse de panificație, 11% – produse
lactate și 1% – carne. Risipim aproape cât media europeană, deși avem venituri
mult mai mici și cheltuim cam 40% din ele pe mâncare. 3
(3. http://www.foodwaste.ro)
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Măsurile de diminuare a risipei alimentare
Acțiuni privind risipa de alimente la nivel european
La Comisia Europeană există un grup de lucru pentru combaterea risipei
alimentare format din experți ai tuturor statelor membre, care are ca
principală preocupare cuantificarea şi monitorizarea risipei alimentare, în
vederea raportării uniforme.4
De asemenea la nivelul CE a fost creată o platformă de lucru, aceasta se
bazează pe activitatea unui grup de experți proveniți din cadrul statelor
membre ale UE, iar obiectivele acesteia sunt acelea de a oferi consiliere cu
privire la acțiunile la nivelul UE pentru prevenirea și reducerea risipei de
alimente și de a facilita schimbul de bune practici.4
http://ec.europa.eu/food/safety/food_waste/eu_actions/eu-platform_en
La nivelul CE risipa de alimente a fost introdusă în pachetul de economie
circulară.4
(4. http://www.madr.ro/risipa-alimentara/reglementari-europene-si-nationalereferitoare-la-risipa-de-alimente.html)

Măsurile care trebuie luate de operatorii economici, respectând ierarhia de
prevenire a generării deşeurilor alimentare, se referă la:
• măsuri de responsabilizare pentru diminuarea risipei alimentare pe lanţul
agroalimentar, începând cu producţia, procesarea, depozitarea, distribuţia,
comercializarea, ajungând până la consumatorul final, inclusiv în sectorul de
industrie hotelieră şi al serviciilor alimentare;
• măsuri privind vânzarea cu preţ redus a produselor aflate aproape de expirarea
datei-limită de consum;
• măsuri privind transferul alimentelor prin donare sau sponsorizare, pentru
consumul uman, dar aflate aproape de expirarea datei-limită de consum, către
entităţi, devenite operatori din sectorul agroalimentar ca urmare a înregistrării
ANSVSA, cu obligaţia respectării prevederilor legale cu privire la condiţiile de
igienă, inclusiv cerinţele privind temperatura pe perioada depozitării şi
transportului, precum şi la etichetarea corespunzătoare;
• măsuri pentru direcţionarea subproduselor nedestinate consumului uman
conform Regulamentului (CE) nr. 1.774/2002 al Parlamentului European şi al
Consiliului din 3 octombrie 2002
• măsuri pentru direcţionarea produselor agroalimentare devenite improprii
consumului uman sau animal prin transformarea în compost;
• măsuri pentru direcţionarea produselor agroalimentare devenite improprii
consumului uman sau animal în vederea valorificării lor prin transformare în
biogaz;
• măsuri privind dirijarea către o unitate autorizată de neutralizare a produselor
rămase după parcurgerea etapelor de mai sus.5

