
Chestionarul de
analiză a nevoilor

Sinteza rezultatelor



Despre chestionar...

Chestionarul face parte dintr-un proiect Erasmus+, intitulat „ZERO_WASTE
Conștientizare pentru reducerea risipei alimentare". Proiectul este demarat în
decembrie 2020 și se va încheia în noiembrie 2022, implicând un consorțiu de
șase organizații din patru țări europene (Spania, Irlanda, Portugalia și
România). 

Unul dintre principalele obiective ale proiectului este de a dezvolta un cadru
metodologic pentru a instrui formatorii adulți și consumatorii cu privire la
problema globală a risipei alimentare și de a genera o atitudine proactivă față
de reducerea și prevenirea acesteia.

Rezultatele obținute ne ajută să identificăm conținutul de bază și să cunoaștem
interesele și cunoștințele publicului țintă al programului de formare.



Partenerii
ZERO_WASTE

https://esciencia.es/
https://sinnovations.org/
https://www.previform.pt/en/
https://sec.ro/en
https://www.famcp.es/
https://ia2.unizar.es/


Despre respondenți...

Sex

Mascu
lin

(58)

Feminin
(138)

Prefer să nu spun
 Altele

(2)

Numărul de răspunsuri la chestionar
primite: 198.
Procedura de livrare: linkul Google
Forms.
Data: 16.02.2021 până 03.04.2021

Locul de reședință

Zona
urbană

(85)

Zona rurală
(111)

Prefer să nu
spun
Altele

(2)

Interesul pentru Zero_Waste

Interesat ca
formator

(39)

Interesat ca
consumator

(133)

Prefer să nu spun
 Altele

(26)

Irlanda
(15)

Portugalia
(32)

România
(37)

Spania
(104)

Prefer să nu spun
(0)

Alte țări: Algeria, Ungaria, Kenya, Malawi, Nigeria, Turcia,
R.U.  (10)

ȚaraVârsta

Între 18 și 30
de ani

(51)

Între 31 și 45
de ani

(53)

Între 46 și 60
de ani

(41)

Mai mult de 60
de ani

(6)

18 - 30

Prefer să nu spun
 Altele

(47)

31 - 45 46 - 60 +60

https://forms.gle/CyCnQpd7qmtyXVZ3A

https://forms.gle/CyCnQpd7qmtyXVZ3A


1. Cunoștințe și opinii
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„Deșeurile alimentare sunt ceea ce aruncăm și risipim, iar
pierderile de alimente sunt ceea ce se strică și nu putem mânca."
„Deșeurile alimentare pot fi după procesarea sau gătitul
alimentelor, iar pierderile de alimente pot fi datorate pierderilor
de recoltă."
„Dacă risipim alimente, pierdem alimente."
„Pierderile se referă la lanțul valoric al alimentelor, în timp ce
risipa are loc în faza de consum/se aruncă în loc să fie folosită."

„Produsele stabile au data limită de valabilitate. Produsele foarte
perisabile au data limită de consum."
„Consumați până la este un termen limită, în timp ce înainte de
data este o dată orientativă"
„Data de expirare înseamnă momentul în care produsul nu mai
este bun de consum."
„Consumați până la data limită de consum indică data de expirare,
cel mai bine înainte indică data pierderii calității alimentelor."

Credeți că „deșeuri alimentare" și „pierderi
de alimente" au același înțeles?

Cunoașteți diferența dintre data
limită de consum și data limită
de valabilitate?

Nu
82%

Da
18%

Da
76%

Nu
24%



0% 5% 10% 15% 20%

'Use by' date 

Leftovers 

Purchasing more than neccesary 

Inadequate maintenance 

Portions discarded 

Overcooked 

Inadequately preparations 

Not tasty 

La dvs. acasă, ce aspecte credeți că sunt importante în ceea ce privește
risipa de alimente?

Achiziționarea
mai mult decât
este necesar

 'Use by' date.

Resturi
Resturi

 Data limită de consum

 Data limită de consum

 Prea fiert

Resturi

Resturi

Resturi

 Data limită de
consum

Resturi  Data limită de
consum

Resturi

 Data limită de consum

Cum credeți că este cel mai eficient să prevenim sau să reducem risipa de
alimente?

0% 5% 10% 15% 20% 25%

Social initiatives 

Raising society awareness 

Food waste education 

Active involvement of governments 

Business models committed 

Innovative technological solutions 

Creșterea gradului 
de conștientizare a societății

Inițiative sociale Creșterea gradului 
de conștientizare a societății

Creșterea gradului 
de conștientizare a societății

 Educație privind 
deșeurile alimentare

 Educație privind 
deșeurile alimentare

 Educație privind 
deșeurile alimentare

Creșterea gradului 
de conștientizare a societății

Creșterea gradului 
de conștientizare a societății

 Educație privind 
deșeurile alimentare

Inițiative sociale

Creșterea gradului 
de conștientizare a societății

Creșterea gradului 
de conștientizare a societății

 Educație privind 
deșeurile
alimentare

Inițiative sociale
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Resturi
 Data limită de consum
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În ceea ce privește risipa
alimenteară la domiciliu, ce aspect
vă îngrijorează cel mai mult?

18 - 30

31 - 45

46 - 60

+60
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Aspecte etice
45%

Aspecte de mediu
28%

Aspecte economice
27%



0% 5% 10% 15% 20% 25%

Preț 

Raportul calitate-preț 

Produse alimentare locale 

Valoarea nutrițională 

Responsabilitate față de mediu 

Etichete de calitate 

Responsabilitate socială 

Atunci când cumpărați alimente, ce aspecte luați în considerare?

 Preț

Raport calitate-preț

 Preț

 Valoarea nutrițională

 Preț

 Alimente locale
 Preț

 Preț  Preț
Raport calitate-preț

Raport calitate-preț
 Preț

 Alimente locale

 Preț

Alte aspecte pe care le luați în considerare atunci când cumpărați alimente: 

Calitate.
Gust.
Prospețime.
Alimente organice.
Produse de sezon.
Ingrediente sănătoase.

 

Cantitate/preț.
Reduceri.
Etichetarea alimentelor.
Date de expirare mai lungi.
Țara de origine/locul de proveniență.
Design, logo.

 

Lista de aditivi.
Cu un conținut redus de zahăr, sare și grăsimi. Bogat în
proteine.
Evit alimentele ultraprocesate.
Fără pesticide și fără OMG.
Bunăstarea animalelor.
Utilizarea a mai puține ambalaje și a ambalajelor
reciclabile.

18 - 30

31 - 45

46 - 60

+60

Raport
calitate-
preț
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Credeți că carantina și situația actuală a pandemiei COVID-19 a schimbat
modul în care gestionați mâncarea acasă? 

O mai bună planificare și gestionare pentru a evita deplasările inutile la supermarket: meniuri săptămânale, mai multe
alimente, raționalizarea meselor, asigurarea unei depozitări frigorifice eficiente, gătitul unei cantități de alimente suficiente
pentru familie.
Rutinele alimentare s-au schimbat, deoarece copiii nu mai merg la școală.
Consum mai mic în restaurante și bistrouri, dar un consum mai mare de mâncare preparată, mâncare la pachet.
Mai mult timp pentru a găti: rețete creative, rețete de casă (paste, prăjituri, pâine), începerea gătitului pentru prima dată,
diete sănătoase.
Mai multă conștientizare a consumului responsabil. Preferința pentru consumul local.
„Nu s-a schimbat în niciun fel".

31 - 45

18 - 30 46 - 60

+60

Cum s-a schimbat?

Da
52%
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Cunoașteți vreo inițiativă locală
legată de prevenirea sau
reducerea risipei alimentare în
zona dvs.?

Cunoașteți vreo inițiativă sau strategie la
nivel internațional, european sau național,
legată direct sau indirect de risipa de
alimente?
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Niciuna.
Organizația pentru Alimentație și Agricultură (FAO).
Green Deal.
Platforma UE privind pierderile și deșeurile alimentare.
Obiectivele de dezvoltare durabilă (ODD).
Ziua internațională de sensibilizare privind pierderile și risipa alimentară.
Fruta Feia, GoodAfter.com, Zero desperdício, Too Good to Go, Magic
Boxes.
Bănci de alimente.

Promovarea Săptămânii de Acțiune Împotriva Deșeurilor Alimentare
(Consiliul din Oxfordshire).

Consiliul Local Limerick, St. Vincent De Paul Food Appeal.

Refood Viana do Castelo.

Zero waste Csikszereda.

#ZGZnotiracomida

Da
28%

Nu
82%

Da
24%

Nu
76%
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https://www.un.org/sustainabledevelopment/sustainable-development-goals/
https://www.un.org/sustainabledevelopment/sustainable-development-goals/
https://www.un.org/sustainabledevelopment/sustainable-development-goals/


Planificarea și managementul la domiciliu:

„Monitorizarea termenelor de valabilitate și
planificarea și gătitul în consecință."
„Mâncarea tuturor porțiilor servite."
„ Gestionarea și depozitarea corespunzătoare."
„Ingredientele care nu sunt folosite conform
rețetei sunt întotdeauna păstrate și folosite
ulterior."
„Gătirea a ceea ce este suficient pentru familie,
consumarea tuturor porțiilor servite, păstrarea
resturilor, reîncălzirea și consumarea acestora."
„Planificarea meselor săptămânale și întocmirea
unei liste înainte de a merge la cumpărături."
„Congelează ceea ce nu se consumă."

Educație și implicare:
„Asigurați-vă că copiii sunt conștienți de
risipa alimentară și încercați să o preveniți."
„Preocupări sociale și de mediu."

Alte aplicații:

„Hrănirea animalelor domestice."
„Compost."

Achiziții și consum responsabil:

„Cumpărați mai puțină mâncare."
„Cumpărați de mai multe ori pe săptămână, în
funcție de nevoile gospodăriei."
„Asigurați-vă că cumpărați exact necesarul de
alimente proaspete."
„Cumpărați din magazine mai mici în loc de
marile Kaufland/supermarketuri."
„Autocontrol: Nu iau de pe raft tot ce îmi atrage
privirea, ci ceea ce am nevoie."
„Lista de cumpărături înainte de a merge la
supermarket."

Rețete:

„Creativitate în rețete pentru a putea folosi
deșeurile alimentare."
„Gătitul la gunoi."
„Profitați de la apa de fierbere a legumelor
pentru supe și/sau tocănițe."
„Resturile sunt refolosite în cadrul unui alt fel de
mâncare (orez, legume refolosite)."
„Reîncălzirea și încălzirea resturilor de mâncare."
„Piure, supă, ciorbe, crochete, marmeladă,
smoothie-uri,…."

Câteva strategii ale
respondenților

pentru a reduce
risipa de alimente

la domiciliu:



2. Interesul pentru
formare în domeniul

prevenirii risipei
alimentare
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Ați fi interesat de o formare privind prevenirea risipei alimentare?

„Formarea este un instrument adecvat pentru a crește gradul de conștientizare."
„Este foarte important să sensibilizăm oamenii cu privire la această problemă."
„Vreau să influențez comunitatea mea pentru a înțelege gravitatea risipei alimentare."
„Cercetarea mea actuală se referă la pierderile de alimente de-a lungul lanțului valoric."
„Trebuie să ne actualizăm în mod constant, iar dobândirea de cunoștințe mai multe și mai bune este întotdeauna un
avantaj."
„Învățarea celor mai bune practici ar fi importantă pentru a schimba obiceiurile."
„Aș dori să îmi aprofundez cunoștințele despre cum să reduc risipa de alimente"
„Ar fi de folos și de mare ajutor și în viața mea de zi cu zi."
„Nu sunt interesat. Nu am suficient timp pentru asta."

31 - 45

18 - 30 46 - 60

+60

Da
75%



În cadrul unui program de formare privind risipa de alimente, cum ați
aprecia următoarele module?

MODUL DE CONȘTIENTIZARE

MODUL DE CUNOȘTINȚE

MODUL DE BUNE PRACTICI

8.6 / 10

8.2 / 10

9.0 / 10



MODUL DE CONȘTIENTIZARE: interese

0% 25% 50% 75%

Impactul negativ al risipei alimentare 

Cum se măsoară risipa de alimente 

Conceptul risipei alimentare/pierderii alimentare 

Cele mai multe alimente risipite 

Dimensiunile deșeurilor alimentare 

Strategii și politici 

Valoarea alimentelor 

0% 25% 50% 75%

Impactul negativ al risipei alimentare 

Cele mai multe alimente risipite 

Conceptul risipei alimentare/pierderii alimentare 

Valoarea alimentelor 

Dimensiunile deșeurilor alimentare 

Strategii și politici 

Cum se măsoară risipa de alimente 



MODUL DE CUNOȘTINȚE: interese

0% 25% 50% 75% 100%

Sisteme alimentare durabile 

Reutilizarea și revalorificarea deșeurilor 

Economia circulară 

Comportamentul consumatorilor 

Sisteme alimentare 

Nutriție 

Inovație și noi tehnologii 

Conservarea și ambalarea alimentelor 

Factori de deteriorare a alimentelor 

Informarea consumatorilor cu privire la produsele alimentare 

Siguranța alimentelor 

Strategii publicitare în domeniul produselor alimentare 

Prelucrarea alimentelor 
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Nutriție 

Conservarea și ambalarea alimentelor 

Reutilizarea și revalorizarea deșeurilor 

Siguranța alimentelor 

Sisteme alimentare durabile 

Comportamentul consumatorilor 

Factori de deteriorare a alimentelor 

Informarea consumatorilor cu privire la produsele alimentare 

Inovație și noi tehnologii 

Economia circulară 

Sisteme alimentare 

Prelucrarea alimentelor 

Strategii publicitare în domeniul produselor alimentare 



MODUL DE BUNE PRACTICI: interese

0% 25% 50% 75% 100%

Chei pentru reducerea risipei alimentare 

Managementul pentru reducerea deșeurilor la domiciliu 

Responsabilitatea socială a întreprinderilor 

Modele de consum responsabil 

Mijloace de reducere a risipei alimentare 

Implicare socială 

Angajamentul instituțiilor și al întreprinderilor 

Căutare de informații privind deșeurile alimentare 

0% 25% 50% 75% 100%

Chei pentru reducerea risipei alimentare 

Managementul pentru reducerea deșeurilor la domiciliu 

Modele de consum responsabil 

Mijloace de reducere a risipei alimentare 

Responsabilitatea socială a întreprinderilor 

Implicare socială 

Căutare de informații privind deșeurile alimentare 

Angajamentul instituțiilor și al întreprinderilor 



Interesul pentru instrumente de sprijin pentru un curs de formare
privind deșeurile alimentare?

0% 25% 50% 75%

Exerciții practice 

Imagini, ilustrații 

Prezentări 

Infografii 

Microvideouri informative 

Teste cu răspunsuri multiple 

Videouri informative  

0% 25% 50% 75%

Microvideouri informative 

Imagini, ilustrațiis 

Prezentări 

Exerciții practice 

Infografii 

Videouri informative 

Teste cu răspunsuri multiple 



Sugestiile
respondenților

privind conținutul
programului de

formare:

„Îngrijirea mediului înconjurător".
„Impactul asupra societății."
„Cum să conservăm alimentele (crude sau congelate) sau compostul domestic."
„Utilizarea completă a alimentelor."
„Să știi cum să alegi cele mai bune produse în timpul unei vizite la supermarket."
„Viața de apoi a resturilor, alimentele celor nevoiași/neajutorați - cum să facem față
acestei situații."
„Module privind atitudinile și politica."
„Cum să realizăm schimbări mai structurale."
„Schimbarea comportamentului: ce înseamnă astăzi consumul conștient? ."
„Strategii de comunicare inovatoare și exemple."
„Cum să procesăm acasă resturile de mâncare".
„Cum pot găti mai sănătos, sfaturi și trucuri..."
„Gestionarea deșeurilor în general".
„Ambalarea."
„Imagini de impact ale alimentelor aruncate la gunoi în contextul nostru imediat."
„Cum să transform alimentele rămase acasă în noi feluri de mâncare sau în alte produse
care pot fi folosite acasă (produse de curățenie, cosmetice, aromă, etc.)."



Acest proiect a fost finanțat cu sprijinul Comisiei Europene.Această publicație [comunicare] reflectă doar punctul
de vedere al autorului, iar Comisia nu poate fi considerată responsabilă pentru nicio utilizare a informațiilor
conținute în ea.


