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Potrivit unui studiu comandat de Organizatia

Natiunilor Unite, aproximativ 1,3 miliarde de tone de

alimente se risipesc anual, ceea ce înseamnă că 33%

din totalul producţiei mondiale de mîncare se aruncă, în

timp ce aproape un miliard de locuitori nu au ce mînca.

Cantitatea de alimente risipită este echivalentă cu cea

produsă în întreaga Africă Sub-sahariană.

http://www.imparte.ro/Voluntariat/Respo

nsabilitate-sociala/Risipa-de-alimente-

o-problema-globala-647.html

PARLAMENTUL EUROPEAN: STOP RISIPEI DE ALIMENTE

Parlamentul European a adoptat o rezoluţie care

îndeamnă la luarea de măsuri pentru înjumătăţirea

risipei de alimente pînă în 2025. Îndemnul vine în

contextul în care anual, în gospodării, supermarketuri,

restaurante şi de-a lungul reţelelor de la producător la

consumator în UE, sunt irosite pînă la 50% din

alimentele sănătoase.

În ancheta Comisiei Europene publicată în anul 

2010, volumul deşeurilor alimentare sînt apreciate la 179 kg/

locuitor/ an. Dacă situaţia nu se schimbă, pînă în anul 2020 

se poate prevedea o creştere cu 40% a acestei cantităţi, pe 

întregul lanţ alimentar.

http://www.imparte.ro/Voluntariat/Responsabilitate-sociala/Risipa-de-alimente-o-problema-globala-647.html


EFECTELE PIERDERILOR ŞI RISIPEI DE ALIMENTE

Cele aproximativ 1,3 mlrd de tone de alimente care sînt

irosite anual, la nivel mondial, din care Europa este

responsabilă de 200 de milioane de tone, ar fi de 3 ori mai

mult pentru a furniza hrană tuturor oamenilor care mor de

foame pe Pămînt.

Valoarea risipei alimentare este estimată la cca 750

miliarde de dolari, ceea ce reprezintă de 6 ori suma

cheltuită pe ajutorul acordat la nivel mondial pentru

dezvoltare.

Risipa alimentară generează de două ori mai multă

încălzire globală decît tot traficul aerian la nivel mondial.

Din datele publicate la nivel mondial se estimează că:

http://www.imparte.ro/Voluntariat/Responsabilitate-

sociala/Risipa-de-alimente-o-problema-globala-

647.html

http://www.imparte.ro/Voluntariat/Responsabilitate-sociala/Risipa-de-alimente-o-problema-globala-647.html


CUM POŢI REDUCE

RISIPA DE ALIMENTE

Nu 

aglomera 
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Verifică 

termenele de 

valabilitate a 

produselor
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corect

Planifică 
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Găteşte 

doar atît 

cît poţi 

mînca

http://www.rfi.ro/articol/stiri/mediu/parlame

ntul-european-stop-risipei-alimente

http://www.rfi.ro/articol/stiri/mediu/parlamentul-european-stop-risipei-alimente


LEGISLAŢIE, POLITICI, STRATEGII, DOCUMENTE 

NAŢIONALE/INTERNAŢIONALE ÎN SISTEMUL ALIMENTAR



„Risipa de alimente a devenit un fenomen foarte răspîndit în UE, dar 

nu a beneficiat de atenţia cuvenită pînă acum... Nu aşteptăm decît o 

strategie convingătoare care va obliga cele 28 de state membre UE 

să abordeze în mod sistematic această problemă”.

Salvatore Caronna



RAPOARTE   ANUALE  ALE FONDULUI ONU 

PENTRU POPULAŢIE (UNFPA)



,,La 31 octombrie 2011 populaţia lumii a atins cifra de şapte 

miliarde de oameni, în anul 2050 vom fi nouă miliarde. Proporţia 

persoanelor flămînde s-a  redus din 1990 şi cel mai mare succes s-

a înregistrat în Asia. Însă creşterea numărului populaţiei înseamnă 

că numărul absolut al celor flămînzi a crescut de la 815 milioane 

pînă la 925 de milioane”.

www.unfpa.org



CONFERINŢE, SIMPOZIOANE NAŢIONALE/INTERNAŢIONALE 





IGIENA MEDIULUI ŞI ALIMENTAŢIA





„Omul este ceea ce mănîncă.”

Ludwig Feuerbach



ABORDĂRI ÎN PUBLICAŢII PERIODICE









http://somaro.org/2014-anul-

european-impotriva-risipei-

de-alimente/

PROBLEMA RISIPEI DE ALIMENTE ÎN INTERNET

http://www.europarl.ro/ro/stiri_evenim

ente/stiri/actualitatea-

2012/actualitatea-2012-

ian/actualitatea-2012-ian-

11.html;jsessionid=205D776EC8DC5

311DCEBAE5B07FB6D21

http://prezi.com/d72hdywtpkd5/anul-2014-anul-reducerii-risipei-

alimentare/

http://somaro.org/2014-anul-european-impotriva-risipei-de-alimente/
http://www.europarl.ro/ro/stiri_evenimente/stiri/actualitatea-2012/actualitatea-2012-ian/actualitatea-2012-ian-11.html;jsessionid=205D776EC8DC5311DCEBAE5B07FB6D21
http://prezi.com/d72hdywtpkd5/anul-2014-anul-reducerii-risipei-alimentare/


CERCETĂRI ÎN BAZELE DE DATE INTERNAŢIONALE

http://web.b.ebscohost.com/ehost

/pdfviewer/pdfviewer?vid=3&sid=

892bcf15-85c9-448f-9a7b-

97fd8bf74e2a%40sessionmgr115

&hid=107

http://web.a.ebscohost.com/ehost/pdviewer/pdf

viewer?vid=3&sid=83e360e6-0bec-4b39-92e7-

48c2eac0fe1e%40sessionmgr4003&hid=4107

http://web.a.ebscohost.com/ehost/pdfviewer/pdfviewer?vid=12&sid=83e360e6

-0bec-4b39-92e7-48c2eac0fe1e%40sessionmgr4003&hid=4107

http://web.b.ebscohost.com/ehost/pdfviewer/pdfviewer?vid=3&sid=892bcf15-85c9-448f-9a7b-97fd8bf74e2a@sessionmgr115&hid=107
http://web.a.ebscohost.com/ehost/pdfviewer/pdfviewer?vid=3&sid=83e360e6-0bec-4b39-92e7-48c2eac0fe1e@sessionmgr4003&hid=4107
http://web.a.ebscohost.com/ehost/pdfviewer/pdfviewer?vid=12&sid=83e360e6-0bec-4b39-92e7-48c2eac0fe1e@sessionmgr4003&hid=4107


http://link.springer

.com/chapter/10.1

007/978-3-319-

10906-0_7

http://link.springe

r.com/chapter/10

.1007/978-3-

319-10906-0_4

http://link.springer.com/chap

ter/10.1007/978-3-662-

44739-0_34

http://link.springer.com/article/10.100

7/s10018-014-0083-0

http://link.springer.com/chapter/10.1007/978-3-319-10906-0_7
http://link.springer.com/chapter/10.1007/978-3-319-10906-0_4
http://link.springer.com/chapter/10.1007/978-3-662-44739-0_34
http://link.springer.com/article/10.1007/s10018-014-0083-0


http://www.aginternetwork.org/en/free_access_resource_ga

llery/AGORA_Leaflet_R4L_6pp_A5_South.pdf

http://bookshop.europa.eu/ro/al

egeri-tehnologice-pentru-hr-

nirea-a-10-miliarde-de-

persoane-pbBA0313508/

http://bookshop.europa.eu/ro/ale

geri-tehnologice-pentru-hr-

nirea-a-10-miliarde-de-

persoane-pbBA0213740/

http://www.aginternetwork.org/en/free_access_resource_gallery/AGORA_Leaflet_R4L_6pp_A5_South.pdf
http://bookshop.europa.eu/ro/alegeri-tehnologice-pentru-hr-nirea-a-10-miliarde-de-persoane-pbBA0313508/
http://bookshop.europa.eu/ro/alegeri-tehnologice-pentru-hr-nirea-a-10-miliarde-de-persoane-pbBA0213740/


http://www.bioone.org/doi/abs/10.2

193/0091-

7648%282004%2932%5B127%3A

LWCMLI%5D2.0.CO%3B2

http://www.bioone.org/doi/abs/10.5814/j

.issn.1674-764x.2013.04.006

http://www.bioone.org/doi/abs/10.1579

/0044-7447-31.1.55

http://www.bioone.org/doi/abs/10.2193/0091-7648(2004)32[127:LWCMLI]2.0.CO;2
http://www.bioone.org/doi/abs/10.5814/j.issn.1674-764x.2013.04.006
http://www.bioone.org/doi/abs/10.1579/0044-7447-31.1.55
http://www.bioone.org/doi/abs/10.1579/0044-7447-31.1.55
http://www.bioone.org/doi/abs/10.1579/0044-7447-31.1.55
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