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* Rezultate calculate în primul semestrul al anului 2021



Risipa alimentară în România*
• 66% din dintre familiile din mediul rural nu își pot asiguta 

hrana zilnică
• 7 milioane de români se află în pragul sărăciei
• 50% dintre copiii din mediul rural se află în risc de sărăcie 

extremă 

• 6.000 de tone de alimente bune de consum sunt 
aruncate zilnic

*Conform datelor Eurostat 2015-2017



Federația Băncilor pentru Alimente din Româniaeste o structură națională creată de către 
Băncile Regionalepentru a le reprezenta în raport cu: Federația Europeană a Băncilor pentru 
Alimente -FEBA, autoritățile statului, presa și companiile dispuse să le susțină în lupta 
împotriva risipei alimentare.
Proiectul este susținut financiar de către companiile: LIDL, METRO, Kaufland, Cargill, FEBA, 
Kelloggs, PENNY, Auchan, IWA, CHEP, Edenredși are ca partener de mobilitate compania SIXT 
România.



Ce este proiectul Banca pentru Alimente
• Banca pentru Alimente este o organizație non-profit care colectează și

distribuie ONG-urilor partenere produsele pe care producătorii, importatorii,
distribuitorii sau retailerii le donează.

• Obiectivul asumat al Băncilor este acela ca alimentele și produsele
nealimentare considerate surplusuri, în care au fost investite resurse
materiale și muncă, să nu ajungă pierderi sau risipă, ci să fie consumate de
către cei aflați în dificultate și care nu au putere de cumpărare.

• Respectă principiile de funcționare FEBA (European Food Banks Federation), 
Banca pentru Alimente București fiind membru asociat din 2019.

http://bpabucuresti.org/


Rezultate din semestrul 1 din 2021



Rezultate din semestrul 1 din 2021

 de la începutul anului până la sfârșitul lunii octombrie au fost
2911.22 tone de produse colectate și distribuite
 peste 485 de organizații caritabile beneficiare
 peste 131.300 de beneficiari finali
 valoarea comercială a produselor colectate: 17.442.491 lei
 19 angajați
 442 voluntari
 12 camionete 



Cum te poți implica
1. Poți dona alimente sau bunuri
Dacă ești producător, distribuitor, depozit, vânzător.

2. Poți dona expertiză sau servicii
Transport, lăzi frigorifice, aparatură, combustibil etc.

3. Poți dona bani
Prin contract de sponsorizare.

4. Poți implica angajații
Campanii de CSR în parteneriat cu Federația Băncilor 
pentru Alimente din România - FBAR



Ce poți dona
• În această categorie de surplus intră produsele:

 care prezintă erori de ambalare, etichetare și gramaj;
produsele provenite în urma activităților promoționale încheiate;
 care sunt consumate doar într-o anumită perioadă a anului;
produsele rămase în urma schimbării strategiei de marketing;
 aflate în apropierea datei de scadență;
alte produse de care proprietarii nu mai au
nevoie din diverse motive, dar sunt bune
pentru consum/utilizare.



Mulțumim!
Federația Băncilor pentru Alimente din România - FBAR
Birou: Șos. Olteniței nr. 35-37, Cladire SNIF SA, etaj 1, cam. 8, sect. 4, 
București

Sediu social: Str. Campului nr. 197 C, ap. 3, jud. Cluj, mun. Cluj, tel. 
0771.235.977
e-mail: office@bancapentrualimente.ro
www.bancapentrualimente.ro

Împreună împotriva risipei alimentare, împreună împotriva sărăciei !

http://www.bancapentrualimente.ro/
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