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reducere a risipei 
alimentare





Introducere
Acest material își propune să prezinte companiilor din regiune un set de informații utile 
pentru prevenirea sau reducerea risipei de alimente ce poate apărea pe parcursul 
activităților lor.  În principal, este vizat conținutul Legii nr. 217 din 2016, privind diminuarea 
risipei alimentare. 

Vă invităm, așadar, să descoperiți detalii despre fenomenul risipei alimentare, obligațiile 
prevăzute, dar și instrumentele oferite de lege în lupta de stopare a risipei, precum și 
beneficiile acestor acțiuni. Ce alimente puteți dona și cui, ce se întâmplă cu produsele 
donate și ce câștigați, concret, sunt toate întrebări ale căror răspunsuri le veți găsi în 
paginile următoare.

STOPRISIPA!



Unde ne aflăm?
De la producător până la consumator, risipa și pierderile 
pot apărea oriunde pe traseu. 

Acest material face referire la etapa de distribuție, poziționându-se în zona de activitate 
a comercianților cu amănuntul sau a unităților de alimentație publică. O situație nedorită 
și totuși relativ frecventă este aceea când produse de bună calitate „cad” din lanțul 
alimentar, nu mai ajung să fie consumate, fiind compromise pentru că durata lor de 
valabilitate a fost depășită. 

Imaginați-vă că de fiecare dată când un produs alimentar pe care îl vindeți sau îl folosiți, 
a atins durata de valabilitate, acesta va cădea cu zgomot de pe raft. Nu îl puteți pune la 
loc și nici nu îl puteți lăsa pe jos. Puteți însă opri sau încetini această cădere în cascadă. 
Până la punctul de unde nu mai există întoarcere, termenul de expirare al produselor, 
aveți control asupra risipei și pierderilor.

Un fenomen de proporții
Dimensiunea întregului fenomen al risipei este îngrijorătoare. Studiile Organizației pentru 
Alimentație și Agricultură a Națiunilor Unite arată că peste o treime din toate alimentele 
destinate consumului uman nu ajung niciodată la furculiță. Statisticile UE poziționează 
România pe locul nouă în clasamentul risipei alimentare din Europa, cu o pondere de 
2,55%, echivalentul a 2,2 milioane de tone de alimente risipite pe an sau peste 6.000 de 
tone pe zi. În același timp, peste 4,5 milioane de români au dificultăți în procurarea hranei.



Măsuri de diminuare 
propuse de lege
Pentru prevenirea risipei, legea propune mai multe tipologii 
de intervenție, înainte ca produsele să fie eliminate definitiv. 

Acestea sunt, în ordinea aplicării lor:
• măsuri de responsabilizare pentru prevenirea risipei alimentare; 
• vânzarea cu preț redus a produselor aflate aproape de data de expirare;
• transferul alimentelor prin donare, pentru consumul uman, către operatorii receptori, 

oricând în ultimele 10 zile de valabilitate;
• direcționarea alimentelor expirate spre producătorii de compost; 
• valorificarea produselor expirate pentru producerea de biogaz.

Neutralizarea produselor expirate este recomandată după parcurgerea etapelor 
descrise anterior. 



Cum funcționează: 
operator donor, operator receptor
Organizația din care faceți parte este un operator donor care poate transfera alimente 
apropiate de data de expirare operatorilor receptori - asociații, fundații, întreprinderi 
sociale etc. ce vor direcționa aceste produse către persoane defavorizate. Produsele 
provenite din stocurile dumneavoastră „sensibile” vor fi, de cele mai multe ori, distribuite 
gratuit către ONG-uri și instituții publice sociale, ajungând astfel la consumatorii finali. 
Anumite categorii de operatori receptori, cum ar fi întreprinderi sau servicii sociale, pot 
vinde aceste produse direct consumatorilor finali, la un preț scăzut, care să le acopere 
costurile de funcționare. 

În județul Timiș sunt înregistrați doi operatori receptori de produse, pe baza Legii de 
diminuare a risipei alimentare:
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• Distribuie gratuit produse către 
ONG-uri și instituții publice sociale.

• Oferă gratuit produse refugiaților din 
Ucraina, prin intermediul magazinului 
social.
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• Distribuie gratuit produsele către 
ONG-uri ce gestionează programe 
sociale destinate persoanelor în 
nevoie și grupurilor vulnerabile.



Cum funcționează: 
ce și când puteți dona
Puteți dona, oricând în ultimele 10 zile de valabilitate, în felul următor:

Produsele cu deficiențe de prezentare, 
defecte de ambalare etc. și care nu prezintă 
niciun risc pentru sănătate pot fi donate 
numai după o evaluare detaliată din partea 
operatorului donor.

Puteți dona DOAR CANTINELOR SOCIALE 
alimente perisabile: carne și organe 
proaspete provenite de la animale de 
crescătorie sau vânat, carne tocată sau 
preparată, lapte crud și produse din 
lapte crud, pește și produse din pescuit 
proaspete, ouă și produse din ouă crude.

Pe baza Legii de diminuare a risipei 
alimentare, nu puteți dona sucuri 
nepasteurizate din legume și fructe, 
legume și fructe pretăiate, semințe 
germinate, băuturi alcoolice. 

!!!

stop

cei din alimentația publică 

alimente gătite/preparate/transformate

comercianți cu amănuntul 

produse agro-alimentare  



Beneficii sociale 
și de mediu
Costurile economice includ nu numai costurile legate de valoarea produselor în sine, ci 
și pe acelea legate de producția, transportul și depozitarea produselor irosite, precum 
și costul tratării acestora. 

Risipa de alimente cauzează pierderi financiare considerabile, atât pentru consumatorii 
individuali, cât și pentru economia națională. Similare consecințelor ecologice, pierderile 
economice se acumulează de-a lungul lanțului alimentar, astfel încât o tonă de deșeuri 
alimentare la nivelul gospodăriilor (adică ultima verigă a lanțului) generează costuri 
economice și de mediu mai mari decât o tonă de deșeuri alimentare din sectorul agricol.

Orice gest de stopare a risipei este important pentru că se propagă în ambele sensuri 
pe lanțul de consum. Nelăsând un aliment să „cadă” din veriga lanțului, nu lăsați să se 
risipească nici resursele folosite pentru producerea sa - apă, sol, energie. Dacă privim 
înspre finalitatea procesului, mai puține produse neutralizate sau evacuate ca și deșeuri 
duc la reducerea poluării (metan rezultat din descompunerea deșeurilor, emisii de gaze 
cu efect de seră etc) și, din nou, la economii de energie.



Ce câștigă compania din 
donarea alimentelor? 
În primul rând, evitați toate cheltuielile legate de depozitarea, evacuarea sau 
neutralizarea lor și aveți un control mai bun asupra stocurilor. 

În plus, Legea de diminuare a risipei alimentare încurajează companiile să doneze 
alimente aproape de expirare, prin acordarea unor facilități fiscale. Astfel, cheltuielile 
de natura stocurilor sunt deductibile (art. 25 alin. (4) lit. c), pct. 4 din Legea nr. 227/2015 
privind Codul fiscal). Operatorul donor poate deduce aceste cheltuieli (costul 
produselor ieșite din gestiunea lui) la calculul profitului impozabil. 

În principiu, sunt deductibile cheltuielile efectuate în scopul desfășurării activității 
economice. Dacă aceste produse ar fi fost vândute, s-ar fi realizat venituri din vânzare 
și implicit cheltuieli cu marfa vândută ieșită din stoc. Facilitatea fiscală oferită de 
lege constă în faptul că sunt considerate deductibile „cheltuieli” cu produse pe care 
operatorul economic nu le-a vândut și pentru care nu a realizat venituri.

Nu în ultimul rând, ajutorul dat prin donarea produselor alimentare vă aduce beneficii 
importante de imagine. Implicarea în comunitate este o strategie pozitivă de relații 
publice și o modalitate de a vă conecta mai bine cu publicul. Organizația dumneavoastră 
ar putea deveni un exemplu și o sursă de inspirație pentru proprii angajați și pentru alte 
organizații. 



Proiectul Stop risipă!, implementat de Asociația Intersect, își propune dezvoltarea unei 
comunități responsabile, conștiente de importanța trecerii spre o economie circulară, 
preocupată de utilizarea responsabilă a resurselor.

Printre activitățile proiectului se numără campania de promovare a beneficiilor Legii 
de diminuare a risipei alimentare, în cadrul căreia a fost realizat acest material. Toate 
activitățile propuse  - ateliere tematice, conferință, campanii de educare și informare -, 
au rolul de a inspira comunitata locală și de a crea conexiuni între inițiativele locale de 
sustenabilitate și economie circulară. 

Campania de informare privind cadrul legislativ din România, adresată companiilor, 
urmărește să încurajeze organizații ca cea din care faceți parte să dezvolte programe 
de reducere a risipei alimentare și să deschidă oportunități de colaborare între acestea 
și organizații implicate în salvarea alimentelor cu termen scurt de valabilitate.

Lumea se schimbă. Fii parte a schimbării!

PARTENERI:
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