
Banca de alimente 
Food Waste Combat 
Cluj 

Facem din buiecia câtorva, bucuria multora! 



Să recuperăm surplusul de alimente de la agenți economici și de la 
producători agroalimentari pentru a le distribui gratuit persoanelor în 
nevoie. 
 
!!! Legăturile se stabilesc doar între persoane juridice donatori și 
beneficiari cu personalitate juridică. 
 
 
 
Parte din rețeaua băncilor de alimente din România, 
fondată împreună cu  LIDL România și Banca pentru Alimente București 

 
 
 

Misiune 



300 tone de mâncare din retail ajung zilnic la gunoi 
5 mil. de români trăiesc în pragul sărăciei 
 
În România irosim 6,000 tone mâncare/zi și 130 kg/pers pe an 
 
Risipa unui an în toată țara = hrana Clujului timp de 20 de ani 

De ce o bancă de alimente? 



Ce este? 

Ce NU este? 
Un transportator de alimente 
 
Mijloc de încurjat risipa alimentară 



Cum funcționează 
Banca de alimente? 



● Schimbăm mentalități 
● Sporim implicarea comunității 
● Reducem excluziunea socială 
● Contribuim la redus costurile 
● Contribuim la optimizat stocurile din retail 
● Ameliorăm problema managementului deșeurilor 

Beneficii Multiple 
1 RON investit = 7 RON impact 

 



Cum operăm? * 
 

● Dacia Dokker dotată cu frig și avizată DSV 
● Depozit frigorific în Baciu 
● Șofer - gestionar angajat 

 
● Respectăm principiile FEBA (Federația EU a Băncilor de Alimente) 
● Pe bază de voluntariat și finanțări private 

 



6 ONG-uri clujene care oferă servicii de asistență socială 
300 - 450 beneficiari recurenți ai surplusului de hrană  
 
● copiilor și tinerilor nevoiași, 
● persoanelor cu dizabilități, 
● vârstnicilor aflați în sărăcie, 
● familiilor defavorizate etc. 

 
Selecția acestor organizații se face pe bază unui chestionar de evaluare 
dezvoltat de Banca pentru alimente București și ajustat la realitățile și 
necesitățile locale. 

Pe cine ajutăm? 





Cine poate dona băncii? 

● Producătorii de produse agro-alimentare 
● distribuitorii din lantul logistic 
● hypermarketurile și supermarketurile, magazinele alimentare 
● cantinele, restaurantele, hotelurile care au surplusuri alimentare. 

 
În prezent, banca are 2 lanțuri comerciale, 1 brutărie și 1 cooperativă 
agricolă locală ca donatori recurenți, dar și o serie de donatori 
ocazionali. 



Imagine full-screen 



Date de contact 
 
E: bancadealimente@gmail.com 
FB: Banca de Alimente Cluj 
T: 0740166493 (manager logistic) 
W: foodwastecombat.com/bancadealimente 
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