
Gestionarea deșeurilor

alimentare în centrul

atenției la COP 26!



• 1/3 din alimentele consumate devin 

deșeuri.

• 1 din 3 persoane nu au acces la 

serviciu de salubrizare.

• > 800 milioane oameni suferă de 

malnutriție.



Deși preponderent, în ultimii ani, activitățile și accentul este concentrat pe problema gestionării

deșeurilor de plastic, este mai important ca niciodată, să nu scăpăm din vedere impactul

considerabil a deșeurilor organice asupra fenomenului de încălzire globală, dar și valoarea

acestor deșeuri într-un model economic circular.



Deșeuri organice
60 % deșeuri alimentare

• 923 milioane tone mâncare se 

risipește în fiecare an la nivel global, 

suficient pentru a încărca 23 milioane

camioane cu o capacitate de 40 

tone. Din total deșeuri alimentare

generate, 61% provin din gospodării, 

26% din HORECA, iar 13% din retail.

• Risipa alimentară (Republica 

Moldova): 307 419 tone anual sau 76 

kg/cap.loc/anual. 

Sursa: Raport 𝙐𝙉𝙀𝙋 𝙁𝙤𝙤𝙙 𝙒𝙖𝙨𝙩𝙚 𝙄𝙣𝙙𝙚𝙭 𝙍𝙚𝙥𝙤𝙧𝙩 𝟮𝟬𝟮𝟭



Gaz metan (CH4)

Gazul metan rezultat din 

descompunera 

deșeurilor organice la 

gropile de gunoi este un 

gaz cu efect de seră mai 

puternic decât CO2. 
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Îndepărtarea

deșeurilor alimentarea

de la gropile de gunoi

este cel mai simplu

exemplu despre cum 

funcționează

ECONOMIA 

CIRCULARĂ.





Compostarea se consideră ca 

cea mai preferată opțiune de 

gestionare a deșeurilor 

organice, cu impact redus 

asupra mediului și facilitator 

cheie a unei societăți durabile.

Compostarea în 

ierarhia deșeurilor
COMPOSTAREA



Management deșeuri organice

COMPOSTAREA este o soluție atractivă pentru 

gestionarea unei game largi de deșeuri organice 

care urmează să fie reciclate sub formă de 

compost în aplicații agricole sau horticole, precum 

și alte utilizări precum refacerea solurilor 

contaminate sau în scopuri de bioremediere.

COMPOSTAREA implică descompunerea 

materialelor organice în prezența oxigenului. 



Bune exemple Prima zonă comunitară de 

compostare din Pamplona 

(Navarra, Spania)



Bune exemple

Gestionarea durabilă a 

deşeurilor în comunităţile

raionului Teleneşti

Gestionarea deseurilor

solide in Straseni

https://www.facebook.com/Gestionarea-durabil%C4%83-a-de%C5%9Feurilor-%C3%AEn-comunit%C4%83%C5%A3ile-raionului-Telene%C5%9Fti-103057728343754/?__tn__=-UC*F


Surse utile despre compostare:

• Platfome de compost MOVCA

http://movca.md/wp-content/uploads/2021/06/Platforme-de-compost-

148x65-pag_28_TIPAR.pdf

• Ghid de compostare ECOVISO

https://www.ecovisio.org/resources/info-

materials/waste?view=article&id=637&catid=2

• Compostul (ghid informativ)

https://www.md.undp.org/content/moldova/ro/home/library/climate_environ

ment_energy/compostul--ghid-informativ-.html?fbclid=IwAR1--

rYa2cWLJ9Jho_CrVjgB53MKfie2m72E3ms9yuD330JwRdWlLvFHBXQ

• Video “Compostul - îngrășământ gratis pentru gospodăria ta” 
https://www.youtube.com/watch?v=Dc8Bm4_vE1o&t=330s

http://movca.md/wp-content/uploads/2021/06/Platforme-de-compost-148x65-pag_28_TIPAR.pdf
https://www.ecovisio.org/resources/info-materials/waste?view=article&id=637&catid=2
https://www.md.undp.org/content/moldova/ro/home/library/climate_environment_energy/compostul--ghid-informativ-.html?fbclid=IwAR1--rYa2cWLJ9Jho_CrVjgB53MKfie2m72E3ms9yuD330JwRdWlLvFHBXQ
https://www.youtube.com/watch?v=Dc8Bm4_vE1o&t=330s

