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     Comunicat de presa 
   Ziua Naţională a Alimentaţiei şi a Combaterii Risipei Alimentare - 16 octombrie 2019 

 

      În 1980, Adunarea Generală ONU a decis marcarea Zilei Mondiale a Alimentaţiei. Astfel, în fiecare an, 

la 16 octombrie, Organizaţia Naţiunilor Unite pentru Alimentaţie şi Agricultură (FAO) sărbătoreşte Ziua 

Mondială A Alimentaţiei, aceasta fiind ziua înfiinţării FAO în 1945, la Quebec, în Canada. În prezent, 

aceasta zi este sărbătorită în peste 150 de ţări. În România prin Legea nr. 47/2016 s-a declarat 16 

octombrie ca Ziua Naţională a Alimentaţiei si a Combaterii Risipei Alimentare. 

     Scopul campaniei - inițiativă de informare şi de conştientizare  a publicului larg, copii și adulți, cu  

privire la problema siguranței și risipei alimentare la noi în ţară. 

     Slogan - Opriți risipa alimentară! împreună să păstrăm  planeta verde!  

     Accesul la cantitățile necesare de alimente sigure este esențială pentru susținerea vieții și promovarea 

sănătății. Publicul larg trebuie să conştientizeze că: 

- alimentele nesigure care conțin bacterii dăunătoare, virusuri, paraziți sau substanțe chimice cauzează 

mai mult de 200 de boli - de la diaree la cancere; 

- siguranța alimentară, nutriția și securitatea alimentară sunt legate în mod inextricabil. Alimentele 

nesigure creează un ciclu vicios de boală și malnutriție, care afectează în special sugarii, copiii mici, 

vârstnicii și bolnavii; 

- bolile transmise prin alimente împiedică dezvoltarea socio-economică prin afectarea sistemelor de 

sănătate și prejudicierea economiilor naționale, turismului și comerțului; 

- risipa de alimente este o problemă mondială care a căpătat o importanță din ce în ce mai mare pe 

agenda publică și politică din ultimii ani. Importanța acestui subiect va continua să crească, în special 

având în vedere nevoia de a hrăni o populație mondială aflată în creștere. Alimentele sunt un bun prețios, 

iar producția lor poate necesita resurse importante. 

     Mesaje cheie  

Împreună să păstrăm planeta verde! 

Lupta contra risipei alimentare este o  urgenţă mondială. 

Cumpărând cu chibzuinţă, salvăm planeta. 

Donați ce nu consumaţi! 

Folosiți surse de apă și materii prime sigure! 

     Risipa alimentară – reprezintă orice aliment și/ sau părți necomestibile ale produselor alimentare, care 

sunt eliminate din lanțul de aprovizionare cu alimente, care trebuie recuperate sau eliminate (prin 

compostare, digestie anaerobă, producție de bio-energie, incinerare sau depozitare a deșeurilor 

organice).  
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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. 

     Risipa de alimente este o problemă mondială care a căpătat o importanță din ce în ce mai mare pe 

agenda publică și politică din ultimii ani. 

Importanța acestui subiect va continua să crească, în special având în vedere nevoia de a hrăni o 

populație mondială aflată în creștere. 

     Risipa de alimente:  

se produce de-a lungul întregului lanț agroalimentar: începând cu producția primară, procesarea, 

distribuția, transportul, comercializare și până la consumatorul final;  

conduce la pierderi materiale considerabile pe tot lanţul: producători / importatori, comercianţi şi 

consumatori; este o problemă socială majoră și în țara noastră. 

     La nivel global sunt aruncate anual 1,3 miliarde tone de alimente, reprezentând 1/3 din cantitatea 

totală de hrană destinată consumului uman. (Global Food Losses and Food Waste – FAO (Food and Agriculture Organisation of 

the United Nations), 2011. 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 / cap locuitor.”  

     În România:  

- risipa de alimente reprezintă o problemă socială majoră; 

- risipa alimentară se ridică la 6.000 de tone pe zi.  

- un român aruncă zilnic peste 350 g mâncare, ajungând să risipească anual 129 kg 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. (http://www.foodwaste.ro) 

 

     Cu acest prilej, Directia de Sanatate Publica Mehedinti, in colaborare cu hipermarketul Carrefour, 

Filiala de Cruce Rosie Mehedinti si Inspectoratul pentru Situatii de Urgenta, organizeaza miercuri, 16 

octombrie 2019, intre orele 12˚˚-16˚˚, activitatile de oferire de informatii tematice clientilor, de masurare 

a tensiunii arteriale si a greutatii corporale, de determinare a valorilor colesterolului, in incinta 

hipermarketului Carrefour. Voluntarii Filialei de Cruce Rosie vor face demonstratii de acordare de prim 

ajutor. 

     Actiunea va fi mediatizata.  

 
                               

http://www.foodwaste.ro/

