
Contract ADER 18.1.2./30.09.2019 
‘’Metode de reducere a risipei alimentare pe lanțul agroalimentar, la 
nivel național, în vederea prevenirii și reducerii impactului socio-

economic, până în anul 2030”

30.09.2019-31.10.2022

Contractor: INSTITUTUL NAŢIONAL DE CERCETARE–DEZVOLTARE PENTRU BIORESURSE 
ALIMENTARE – IBA Bucureşti

Partener 1: UNIVERSITATEA “VALAHIA” DIN TÂRGOVIȘTE

Partener 2: INSTITUTUL NAŢIONAL DE CERCETĂRI ECONOMICE  "COSTIN C. KIRIŢESCU" (INCE) AL ACADEMIEI 
ROMÂNE/CENTRUL DE ECONOMIE MONTANĂ (INCE/CEMONT)



Obiectivele
proiectului:

OB1. Cunoașterea evoluției fenomenului risipei alimentare în România, din

persepctiva dinamicii față de anul 2016 și a tendinței de evoluție, în contextul

reglementărilor în vigoare.

OB2. Fundamentarea unor politici publice de prevenire și reducere a impactului socio-

economic până în anul 2030, actualizare legislație, politici de educație, informare și

conștientizare etc.



Faza I (30.09.2019 – 31.10.2019)

‘’ Dezvoltarea unei metodologii privind cercetarea impactului risipei alimentare pe 
întregul lanț alimentar.’’

Faza II (01.11.2019 – 31.10.2020)
“ Cunoașterea evoluției fenomenului risipei alimentare în România.”

Faza III (01.11.2020– 31.10.2021)
“ Fundamentarea unor politici publice de prevenire și reducere a impactului socio-
economic până în anul 2030, actualizare legislație, politici de educație, informare și

conștientizare etc.”

Faza IV (01.11.2021– 31.10.2022)
“Analiza prospectivă a evoluției fenomenului de risipă alimentară, în urma promovării
politicilor publice identificate în modelele tehnico – economice propuse și calcularea
costurilor pentru implementarea unor scenarii până în 2030, în mod independent sau

prin asocierea unor concepte.”



Rezultate 2019 

- Raport privind stadiului cunoașterii problematicii risipei
alimentare pe plan internațional și național

- Raport documentar al instrumentelor și metodologiilor folosite
în reducerea risipei alimentare în România

- Metodologie de cercetare privind evoluția risipei alimentare din
România din 2016 și tendințe pentru anul 2030



Rezultate 2020 

- Studiu de cercetare cu un număr relevant de entități
reprezentative de pe întregul lanț alimentar

- Studiu privind evoluția a unor tendințe ale populației privind
risipa alimentară, în raport cu 2016

- Studiu privind evoluția a unor tendințe ale populației privind
risipa alimentară în perspectiva anului 2030



Rezultate 2021 

- Ghid de bune practici, de metode și modele tehnico-economice

utilizabile în reducerea risipei alimentare

- Sinteză de măsuri legislative, educaționale și de comunicare

pentru reducerea risipei alimentare



Rezultate 2022

- Evaluarea ex-ante a promovării politicilor publice identificate în

modelele tehnico – economice propuse și calcularea costurilor

pentru implementarea unor scenarii până în 2030, în mod

independent sau prin asocierea unor concepte.

- Studiu de cost economic al implementării unor scenarii cu

potențial mare de impact (cel puțin 2 scenarii)


