
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

PERICOLUL DEȘEURILOR ALIMENTARE DIN GOSPODĂRIE 

Camera de Comerț și Industrie Bistrița-Năsăud 

 

În timpul dialogului cu cetățenii din 26 februarie, vicepreședintele Franz 

Timmermans a subliniat că bunicii noștri nu au învățat ce este 

sustenabilitatea, dar au știut întotdeauna să repare, să recicleze și să 

refolosească bunurile. Acesta ar trebui să fie modelul care trebuie urmat de 

societatea actuală, de a cumpăra bunuri care pot fi reciclate și reutilizate și cât 

mai puține bunuri de unică folosință. Starea de bine trebuie definită din 

perspectiva propriei stări de bine și nu în comparație cu cei din jur, de aceea 

trebuie să ne educăm să consumăm mai puțin, ca alegere personală.
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C E 4 F O O D 
          Buletinul informativ oficial al proiectului Erasmus + 
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Există o afirmație foarte interesantă:  

 

Mai mult de jumătate din risipa de alimente din Europa, are loc în gospodării. Și dacă vă gândiți 
puțin la asta, este corect. De aceea, parteneriatul CE4Food sugerează o mentalitate circulară pentru 

gospodării: 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Design CCI BN 

Pasul 1- planificați-vă mâncarea săptămânal 

Pasul 2 – cumpărați doar strictul necesat 

Pasul 3- păstrați alimentele în mod 

corespunzător 

Pasul 4 - gătiți cantitatea potrivită (dacă e mai mult, 

depozitați corect) 

Pasul 5 – mâncați toate alimentele sau păstrați-le 

pentru mai târziu  

Pasul 6 – reciclați toate resturile  

Pasul 7- folosește compost în propria grădină 

sau dă-l prietenilor tăi 

Pasul 8 – folosiți-vă propriile legume sau 

donați; nu arunca. 

 

        Felicitări - casa ta va genera mai puțin CO2!

 

 

 

 

O NOUĂ ABORDARE A DEȘEURILOR ALIMENTARE 

       Panevezio Darbo Rinkos Mokymo Centras, Lithuania 

 

 Dorim să vă prezentăm două exemple inspiratoare de afaceri 
lituaniene, ce dezvăluie o aplicare originală a principiilor non-
risipei alimentare și a economiei circulare în rezolvarea 
problemelor de zi cu zi. Primul - utilizarea zațului de cafea pentru 
a fi răspândit pe străzile înghețate din Vilnius, în timpul iernii. 

Compania care întreține străzile orașului spune: „Zațul de cafea 
este o alternativă excelentă la șlefuirea trotuarelor sau a scărilor. 
Deoarece zațurile de cafea sunt adesea folosite pentru compost, 
acestea nu ar trebui colectate și îndepărtate ca gunoi. Primăvara 
poate fi folosit pentru a fertiliza verdeața orașului. " Containere 
pentru colectarea zațurilor de cafea au fost construite lângă 
cafenelele populare din capitală. Baristilor li s-a cerut să toarne 
zațul de cafea nu în coșul de gunoi, ci într-un recipient special. 
Angajații companiei de întreținere a străzilor au stropit aleile și 
trotuarele cu zațul de cafea.
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Până în prezent, această inițiativă este doar experimentală, dar 
după succesul acesteia, municipalitatea orașului Vilnius 
intenționează să implice mai multe cafenele ale orașului în 
această inițiativă, astfel încât cantitatea de zaț de cafea 
acumulată în cursul anului va reduce semnificativ impactul 
orașului asupra mediului verde, spun autorii ideii. Când se 
răspândește zaț de cafea pe drumuri, pe părțile caroseriei 
mașinii, în vegetație și în apele subterane acestea pot fi 
protejate. Azotul din sol este identificat ca un excelent solvent 
de gheață, iar particulele groase cresc frecarea, reducând 
astfel riscul de alunecare și rănire. 
 C l i c k   AICI  pentru mai multe informații. 

 

Al doilea exemplu provine dintr-o cafenea din Vilnius care 
aplică practici active de economisire a alimentelor și 
cooperează cu pasionații de bere artizanală. Când berea 
ajunge la data de expirare nu este aruncată. Datorită 
personalului entuziast al cafenelei, devine o materie primă 
excelentă pentru un alt produs, în acest caz siropul de bere. 
Cafeneaua caută în permanență noi modalități și rețete care să 
permită utilizarea corectă a produselor, permițându-le să 
rămână în uz mai mult timp. 

 

 

“ N E  S C H I M B Ă M  T R E P T A T  O B I C E I U R I L E  
( P R O A S T E ) –DIN FERICIRE ! ” 

        Lawton Idiomas, Spania 

Aceasta pare să fie concluzia finală consensuală a tuturor 

participanților la sesiunea Focus Group organizată de școala Lawton 

pe 5 martie și care s-a bazat pe intervenția valoroasă a părților 

interesate și formatorilor experimentați din VET din diferite sectoare 

relevante din regiunea Asturia, nordul Spaniei. 

Reprezentând țara în acest proiect CE4Food, Școala Lawton a  fost 

activă în ultimii ani în promovarea unei mentalități de economie 

circulară către diferite instituții publice și părți interesate, 

concentrându-se de data aceasta în special pe alimente și gestionarea 

deșeurilor alimentare. 

Cu reprezentanți ai Agenției pentru Ocuparea Forței de Muncă din 

Gijón, Școala locală de turism, catering și ospitalitate din Gijón și, de 

asemenea, de la asociația de inovare în afaceri, Innovasturias, această 

dezbatere vie a produs rezultate destul de relevante și valoroase în ceea 

ce privește economia circulară și risipa de alimente. 

https://www.lrt.lt/en/news-in-english/19/1340039/coffee-grounds-instead-of-sand-vilnius-tests-novel-way-to-tackle-icy-streets
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Sesiunea a început cu o discuție activă cu privire la aspectele generale ale economiei circulare și importanța 

unei implementări treptate a acestei perspective în societate. Toți vorbitorii au fost de acord că există o 

creștere vizibilă și treptat mai perceptibilă, a nivelului de conștientizare și importanță a CE în rândul 

populației. 

Cu toate acestea, se pare că este adevărat că ar putea fi încă, cale lungă de parcurs în ceea ce privește 

schimbarea eficientă și eventuală, în principal în acele mici obiceiuri care pot face o diferență atât de mare, 

precum: reciclarea, refolosirea și în cele din urmă, regândirea întregii prelucrări a fiecărui produs în viața 

noastră de zi cu zi, cu alte cuvinte, stâlpii de bază ai unei mentalități economice circulare adecvate. De 

asemenea, pare a fi clar pentru toată lumea că nu ar trebui să existe nicio excepție pentru ceva atât de 

relevant și esențial ca alimentele pe care le producem, le consumăm și pe care nu le folosim întotdeauna la 

maximum. 

În pofida campaniilor susținute de către entitățile locale / regionale din ultimii ani, menite să promoveze 

utilizarea adecvată a numeroaselor centre de reciclare a deșeurilor menajere situate pe întreg teritoriul 

Asturia, participanții la dezbatere au căzut de acord că mulți indivizi par încă reticenți în a utiliza adecvat 

„containerele maro” locale, de exemplu - cele construite special pentru colectarea și tratarea ulterioară și 

reutilizarea deșeurilor din bucătărie. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

După cum s-a menționat în dezbatere, o posibilă îmbunătățire a acestei situații, ar putea consta în 

focusarea acestor campanii, prin stimularea implicării cetățenilor printr-un fel de sistem de recompense 

pentru bune practici, pe baza a ceea ce a fost deja implementat de-a lungul anilor, în unele țări din nordul 

Europei, cum ar fi depozitele de sticle și restituirile depozitelor pentru sticlele și conservele din sticlă și 

plastic. Din câte putem observa, bunele intenții, din păcate, par a fi insuficiente pentru a avea rezultate 

vizibile în ceea ce privește refolosirea/reutilizarea. 

Alte inițiative sunt deja întreprinse de diferite entități din aceste domenii - inclusiv Scoala noastră de catering 

și ospitalitate - prin programe în curs de desfășurare care reutilizează în mod eficient și evită risipa resturilor 

diferitelor feluri de mâncare produse și consumate zilnic de bucătari, bucătari și alți absolvenți, așa cum a fost 

menționat și explicat de către aceștia în această sesiune. 

Acestea constituie, cu siguranță, exemple excelente pentru a ilustra calea cea bună pe care se pare că o 

urmăm. 

Proiectul european CE4Food vizează în esență crearea și diseminarea acestui tip de mentalitate 

- în acest caz, începând de la originea problemei, creând instrumente de simulare a gestionării deșeurilor 

destinate formatorilor VET din zonele proceselor alimentare, care, sperăm, vor contribui la promovarea unor 

astfel de bune practici în ceea ce privește reutilizarea responsabilă a produselor alimentare și prevenirea și 

evitarea risipei de alimente. S-ar putea să nu fie încă în întregime soluția finală, dar cu siguranță pare a fi un 

început bun!
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C E 4 F O O D  Focus multinational asupra 

gestionării deșeurilor alimentare 
Identificarea nevoilor pieței și definirea instrumentelor și 
tehnologiilor pentru o eficiență maximă

CE4Food  a organizat pe data de 8 martie 

un focus grup multinațional, format atât din 

reprezentanți ai consorțiului multinațional 

de parteneri din acest proiect european 

(Camera de Comerț a Bistriței-Năsăud din 

România; Universitatea Politehnică din 

București; Lawton School SL din Asturias, 

Spania; Drosostalida Social Enterprise din 

Grecia; și GCU - Universitatea 

Caledoniană din Glasgow, Scoția), dar și 

de un grup compus din formatori cu 

experiență în zonele relevante din aceste 

țări. 

Opiniile experților sunt întotdeauna valoroase și 

binevenite, astfel încât parteneriatul proiectului 

CE4FOOD a organizat acest focus grup online, 

invitând formatorii europeni să discute prima 

versiune a programului de formare conceput. 

Au fost discutate probleme, precum: 

„Programul de formare vizează nevoile 

identificate ale pieței? Este practic în abordarea 

sa? Ce instrumente și tehnologii trebuie utilizate 

pentru a avea/permite o eficiență maximă? ”
 

În cadrul acestei sesiuni, s-a concluzionat, de asemenea, că „este nevoie de timp pentru a 

căuta seminarii dedicate, pentru a analiza cunoștințele teoretice și pentru a crea aplicații 

practice atunci când, în același timp, trebuie să gestionați o bucătărie de restaurant, o 

companie de catering sau altele asemenea”. Mai mult, s-a menționat, de asemenea, că „o 

situație similară pare să se aplice formatorilor care predau antreprenorilor. Resursele de 

instruire și aplicațiile practice lipsesc, iar un formator trebuie să acumuleze resurse din 

diverse surse ”- a fost unul dintre rezultatele acestei dezbateri. 

Tot în cadrul acestei sesiuni, au fost anunțate rezultatele unui studiu de cercetare aprofundat 

realizat de diferiții parteneri din proiect, care a implicat participarea a peste 180 de persoane. 

Organizatorii acestui studiu au declarat apoi că „suntem bucuroși să raportăm următoarele 

module finale care vor cuprinde programul nostru de formare: Introducere în gestionarea 

deșeurilor alimentare în sectorul ospitalității; Echipa; Instrumente digitale și alte 

instrumente pentru gestionarea optimă a deșeurilor alimentare; Deșeuri alimentare înainte 

și după consum; Managementul deșeurilor alimentare ca politică etică și responsabilă de 

producție alimentară; Structuri de cooperare între sectorul ospitalității și furnizori; 

Instruirea sectorului ospitalității – Modulul Instruiți Formatorul,  folosind instrumente de 

instruire precum realitatea augmentată și tehnica povestirii ”. 

În cele din urmă, s-a mai adus la cunoștiință, că următorii pași ai acestui proiect ambițios ar 

fi dezvoltarea tuturor acestor domenii. 

Rămâneți aproape pentru a urmări acest curs de instruire pe: www.ce4food.eu  

cât și pe rețelele sale sociale. 

                                                                                        Drosostalida Social Enterprise, Grecia 

 
This project has been funded with support from the European Commission. The European Commission support for the production of this publication does not constitute an endorsement of the 

contents which reflects the views only of the authors, and the Commission cannot be held responsible for any use which may be made of the information contained therein. 
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