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NEWSLETTER NR. 1 

”Metode de reducere a risipei alimentare la 

produsele făinoase prin dezvoltarea competențelor 

specific ale specialiștilor din sector” – STOP WASTE 

TO VET 

Proiect nr.: 2021-1-RO01-KA220-VET-000028008 

Program: Erasmus+: 2021 

Acțiunea cheie 2: Proiecte de parteneriat strategic în domeniul 

educaţiei şi formării profesionale 

Perioadă de implementare: Februarie 2022 – Februarie 2024 

Parteneri: 

➢ PATRONATUL ROMÂN DIN INDUSTRIA DE MORĂRIT, 

PANIFICAȚIE ȘI PRODUSE FĂINOASE ROMPAN (Coordinator) 

➢ UNIVERSITATEA DE ȘTIINȚELE VIEȚII ”REGELE MIHAI I” DIN 

TIMIȘOARA (P1) 

➢ UNIVERSITA DELLA CALABRIA (P2) 

➢ UNIVERSITATEA DE ȘTIINȚE AGRICOLE ȘI MEDICINĂ 

VETERINARĂ CLUJ-NAPOCA (P3) 

➢ EESTI MAAULIKOOL (P4) 
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Risipa alimentară este o problemă globală care a devenit din ce în ce mai 

importantă în ultimii ani. Estimările arată că până la o treime din alimente este risipită 
sau pierdută, fenomen care generează costuri economice și de mediu foarte mari. 

În Uniunea Europeană, aproximativ 87,5 milioane de tone de alimente sunt 
pierdute sau risipite în fiecare an. UE și statele sale membre s-au angajat, prin 
Obiectivele de dezvoltare durabilă ale ONU, să reducă la jumătate risipa de alimente pe 
cap de locuitor la nivel de comerț cu amănuntul și de consum până în 2030, precum și 
reducerea pierderilor de alimente. - de-a lungul lanțurilor de producție și aprovizionare. 

Obiectiv general: 
Obiectivul general al proiectului este reducerea risipei alimentare la produsele 

făinoase în condițiile actuale de dezvoltare durabilă și economie circulară din țările 
partenere cu efecte asupra tuturor actorilor implicați în lanțul de producători-distribuitori 
– comercianți. 

Obiective specifice: 
• • • Imbunatatirea procedurilor si mijloacelor de reducere a risipei 

alimentare in institutiile din tarile partenere 
• Scaderea risipei alimentare la produsele fainoase in sectorul de productie 

al produselor fainoase 
• Responsabilizarea specialistilor la distribuirea si comercializarea 

produselor fainoase fata de economisirea resurselor naturale si cu protejarea mediului 
• Intarirea capacitatii institutionale a organizatiilor partenere prin realizarea 

unor schimburi de bune practici privind reducerea risipei alimentare in industria de 
panificatie si produse fainoase 

• Constientizarea specialistilor din industria de panificatie si produse 
fainoase si din lantul de distributie si comercializare din tarile partenere privind 
importanta reducerii risipei alimentare de produse fainoase 
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Grup țintă: 

Proiectul va sprijini specialiștii din industria produselor făinoase din țările partenere 

pentru a economisi resurse în industria de panificație și produse din făină, contribuind 

astfel la reducerea risipei alimentare. 

Rezultate: 

În cadrul proiectului se vor obține 3 rezultate tangibile: 

1. Curricula „Mijloace și metode de reducere a risipei alimentare la fabricarea 

produselor făinoase” 

2. Fișă de curs „Mijloace și metode de reducere a risipei alimentare la fabricarea 

produselor făinoase” 

3. Ghid adresat specialistilor din veriga distributiei comerciale pentru reducerea 

deseurilor alimentare pentru produse făinoase 

Pe parcursul implementării proiectului 6 conferințe pentru diseminarea rezultatelor 

tangibile ale proiectului vor fi organizate și un număr de cel puțin 260 de specialiști își 

vor îmbunătăți cunoștințele participând la aceste evenimente. 

 

 


