
ZERO_ WASTE este un proiect al cărui obiectiv principal este de a promova incluziunea socială a zonelor rurale
în domeniul educației pe tema reducerii risipei alimentare, precum și îmbunătățirea dezvoltării profesionale a
cadrelor didactice prin crearea unui instrument educativ de gamificare cu conținut științific.

Raportul de bune practici pentru prevenirea și reducerea risipei alimentare prezintă o colecție de bune practici
care sprijină realizarea ODD 12.3 privind reducerea la jumătate a risipei alimentare până în 2030. Bunele
practici se axează în principal pe sensibilizare, prevenirea risipei alimentare, promovarea sistemelor alimentare
durabile și reducerea sărăciei alimentare.

30 de bune practici privind
prevenirea și reducerea risipei
de alimente, cu implicarea
guvernului, a sectorului privat și
a sectorului terțiar ca principale
părți interesate. 

Sprijinirea persoanelor
vulnerabile
Noi oportunități de afaceri
Alimentație sănătoasă
Sisteme alimentare durabile

Impactul



Problema deșeurilor de alimente

Mai mult de o treime din alimentele cultivate la nivel
mondial sunt în cele din urmă risipite. Această situație
este ineficientă din punct de vedere economic, ecologic
și inadecvată din punct de vedere moral.

Optimizarea logisticii de distribuție a alimentelor este
un obiectiv important, deoarece ariditatea provocată de
schimbările climatice în multe părți ale lumii face mai
dificilă cultivarea alimentelor. 

În întreaga UE, 33 de milioane de persoane suferă de
insecuritate alimentară. Insecuritatea alimentară și
schimbările climatice au un impact disproporționat
asupra femeilor și a comunităților marginalizate din
punct de vedere istoric, ceea ce transformă risipa de
alimente într-o problemă legată de drepturile omului și
de egalitatea de gen. 

Deșeurile alimentare reprezintă cel puțin 6 % din totalul
emisiilor și costă Uniunea Europeană peste 143 de
miliarde de euro pe an. În 2021, volumul total de alimente
importate din afara UE a fost de aproape 138 de milioane
de tone, în valoare de 150 de miliarde de euro. Volumul
total al deșeurilor alimentare europene este de 153,5
milioane de tone. (Feedback UE, 2022)

Cifre privind risipa și pierderea de alimente în lume (ONU,
2022)

Combaterea sărăciei în întreaga Europă (Euractiv, 2017)



Rolul politicii în prevenirea risipei alimentare

Elaborarea de politici este esențială pentru abordarea
dimensiunilor risipei și pierderilor de alimente și a
impactului acestora asupra societății, începând de la
capătul lanțului de aprovizionare cu alimente, de la
producători, la sectoarele de producție, de vânzare cu
amănuntul și de livrare, până la consumator. Bunele
practici pentru prevenirea, reducerea și gestionarea
pierderilor și a risipei alimentare reprezintă un mijloc de
a demonstra acțiunile care au fost eficiente într-un
context similar și servesc drept punct de referință
pentru intervenții. 

producția primară
prelucrare și producție
comerțul cu amănuntul și alte metode de distribuție
a produselor alimentare
restaurante și servicii alimentare
gospodării

Uniunea Europeană a abordat subiectul risipei
alimentare în cadrul mai multor politici. Pentru a se
asigura că eforturile naționale de combatere a risipei
alimentare sunt fundamentate pe o bază solidă de
dovezi, statele membre sunt obligate de UE să măsoare
risipa alimentară și să raporteze progresele înregistrate
în următoarele etape:

Există două obiective fundamentale ale politicilor
publice de reducere a pierderilor și a risipei de
alimente: îmbunătățirea securității alimentare și a
nutriției și durabilitatea mediului. Intervenția publică ar
trebui să intervină atunci când argumentele comerciale
pentru investițiile private și eforturile de reducere a
pierderilor și a risipei de alimente prin intermediul
stimulentelor private nu sunt suficiente, ar trebui să se
concentreze pe reducerea barierelor care îi împiedică
pe producători și consumatori să reducă pierderile și
risipa de alimente, de exemplu prin generarea și/sau
schimbul de informații cu privire la modul de reducere a
pierderilor și a risipei de alimente, precum și pe
furnizarea de bunuri publice sau pe reducerea
externalităților negative. Politicile mai ample de
promovare a dezvoltării rurale globale pot permite
producătorilor de-a lungul lanțului de aprovizionare să
facă investiții care vor reduce, de asemenea, pierderile
de alimente (FAO, 2019). 



Criterii de definire a bunelor practici

 O bună practică „implică strategii, abordări sau activități despre care
s-a demonstrat prin cercetare și evaluare că sunt eficace, eficiente și
conduc în mod fiabil la rezultatul dorit.” (Vittuari et al, 2015 )

Criterii pentru identificarea bunelor practici de prevenire și reducere a risipei alimentare
conform proiectului european FUSIONS:

direcționate - practici care au un puternic accent pe prevenirea deșeurilor, clar distincte
de alte strategii de gestionare a deșeurilor sau de obiectivele generale de mediu

eficiente - practici bazate pe orientări, protocoale, standarde, rapoarte sau modele de
practici preferate care s-au dovedit a conduce la practici eficiente de prevenire/reducere a
deșeurilor alimentare

măsurabile - practici care dispun de un plan de evaluare pentru a măsura rezultatele
programului, chiar dacă nu dispun încă de date de evaluare care să demonstreze
eficacitatea rezultatelor pozitive

inovatoare - practici care utilizează tehnici originale sau ingenioase de prevenire a
deșeurilor

replicable - practici care pot fi ușor de reprodus și care sunt relevante în mod similar în
regiuni
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FUSIONS (Food Use for Social Innovation by Optimizing Waste Prevention Strategies, Utilizarea
alimentelor pentru inovare socială prin optimizarea strategiilor de prevenire a deșeurilor, 2012-
2016)

   Vittuari, M., Gaiani, S., Politano, A., Aramyan, L., Gheoldus, M., Schneider, F., 2015. D3.1 Revizuirea
legislației și a politicilor actuale ale statelor membre ale UE privind deșeurile alimentare. Raport al
proiectului FUSIONS (număr de contract: 311972) acordat de Comisia Europeană (FP7).
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EU REFRESH (Resource Efficient Food and dRink for the Entire Supply Chain, Alimente și
băuturi eficiente din punct de vedere al resurselor pentru întregul lanț de
aprovizionare2015-2019)
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https://www.eu-fusions.org/


Metodologia de identificare a bunelor practici

Identificarea criteriilor de identificare
a bunelor practici
Elaborarea chestionarului
Selectarea bunelor practici de către
partenerii Zero_Waste
30 de practici selectate
18 practici raportate integral (în
raport)
12 practici rezumate (în raport)
30 de practici rezumate (în
documentul de politică)

Pași:
1.

2.
3.

4.
5.

6.

În funcție de organizația de implementare: guvern (10), privat (8) și
sectorul terț (12).

Companiile private pot investi în prevenirea generării de deșeuri prin
adoptarea unor practici de management adecvate; 2) dezvoltarea de
soluții profitabile pentru prevenirea risipei alimentare; 3) dezvoltarea de
soluții pentru procesarea deșeurilor alimentare, astfel încât să le elimine
în mod adecvat și să le transforme în materii prime pentru alte procese.

Guvernele intervin pentru a promova conștientizarea, cunoștințele,
infrastructura și sprijinul (politici, finanțare etc.) pentru adoptarea de
către indivizi și organizații a practicilor de prevenire și reducere a risipei
alimentare și pentru a reduce implicațiile negative asupra societății în
general ale acțiunilor care duc la creșterea risipei și pierderilor de
alimente.

Sectorul terțiar combină abordarea vulnerabilității economice și sociale
cu prevenirea risipei alimentare.

În funcție de obiectiv: sensibilizare, gestionarea deșeurilor alimentare,
prevenirea risipei alimentare, sprijin social sau sisteme alimentare
durabile.

Clasificarea bunelor practici

faceți clic pentru a
accesa raportul complet

clic pentru a accesa
documentul de informare

https://www.euzerowaste.com/intellectual-output-3/
https://onedrive.live.com/view.aspx?resid=4B7F09CE1AEF9E11%217385&ithint=file%2Cdocx&authkey=%21AFQ2vAFOoGdjet4
https://www.euzerowaste.com/intellectual-output-3/
https://onedrive.live.com/view.aspx?resid=4B7F09CE1AEF9E11%217385&ithint=file%2Cdocx&authkey=%21AFQ2vAFOoGdjet4
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Țările de origine ale practicilor

România

InternaTional

Spania

Portugalia

IrlanDA



Lista bunelor practici



Lecții învățate și recomandăriLecții învățate și recomandări

platformele digitale
facilitează diseminarea
cunoștințelor, piețele de

desfacere și acțiunea
socială

sectorul privat este cel mai
priceput în a preveni în mod
profitabil risipa de alimente

Utilizarea potențialului digitalizării pentru a crește raza
de acțiune a întreprinderilor și pentru a crea inovații
sociale cu impact asupra sustenabilității prin intermediul
unor noi întreprinderi axate pe prevenirea și gestionarea
deșeurilor alimentare.

Punerea în valoare a competențelor antreprenoriale,
schimbul de cunoștințe și îmbunătățirea calității finanțării
și a sprijinului acordat întreprinderilor și întreprinderilor
sociale pentru a promova prevenirea și gestionarea
deșeurilor alimentare.



Lecții învățate și recomandăriLecții învățate și recomandări

practicile bazate pe
context cu o abordare de

prevenire a risipei
alimentare sprijină oamenii

 

Politicile publice
reprezintă coloana

vertebrală a sistemelor
alimentare de tranziție

durabilă

Sporirea schimbului de cunoștințe și de lecții privind
politicile publice pentru a realiza tranziții alimentare
durabile, pentru a accelera punerea în aplicare prin
intermediul unei previziuni participative și prin stabilirea
unor obiective ambițioase în conformitate cu strategia
UE „De la mâncare la masă” și cu cele mai bune practici
internaționale disponibile.

Împărtășirea cunoștințelor despre inițiativele și inovațiile
sociale ulterioare care au un impact asupra societății la
nivel local prin îngrijirea celor mai vulnerabile populații și
prin implicarea semnificativă a cetățenilor în consumul
durabil și în abordările de prevenire a risipei alimentare.


