Banca de Alimente: Ajutor pentru persoanele nevoiaÈ™e!
DoneazÄƒ È™i tu!

2020-02-14 10:35:03

Risipa alimentarÄƒ este din pÄƒcate un capitol la care rÄƒmânem în continuare restanÈ›i. AruncÄƒm zilnic la gunoi în jur de
tone de alimente, deÈ™i unele ar putea fi date nevoiaÈ™ilor. În 2016 a fost adoptatÄƒ o lege menitÄƒ sÄƒ amelioreze fenom
cu multe lacune, atrag atenÈ›ia ONG-urile de profil. Acum, o nouÄƒ iniÈ›iativa încearcÄƒ sÄƒ îndrepte situaÈ›ia. Magazinele
sÄƒ-È™i recupereze TVA-ul pentru produsele care sunt pe cale sÄƒ expire, dacÄƒ acestea sunt donate.
CITEÈ˜TE È˜IS-a
... votat! Valoarea tichetelor de masÄƒ - majoratÄƒ la 20 de lei

NouÄƒ iniÈ›iativa legislativÄƒ include în joc È™i asociaÈ›iile caritabile care se ocupÄƒ cu transportul de alimente în siguran
Banca pentru Alimente. Procesul de donare este uÈ™urat astfel prin intermediul unor organizaÈ›ii care dispun de maÈ™ini È
depozite speciale pentru pÄƒstrarea produselor. Proiectul de lege menit sÄƒ reducÄƒ risipa alimetarÄƒ a fost depus în Parlam
zilele trecute. IniÈ›iativa aÈ™teaptÄƒ acum sÄƒ între în dezbaterea Senatului, iar mai apoi a Camerei DeputaÈ›ilor, care este
decizional.

CITEÈ˜TE È˜I
... Nou! Prin programul Rabla se vor cumpÄƒra È™i motociclete

În prima lunÄƒ de la relansarea proiectului Banca de Alimente, la finalul anului trecut, Crucea RoÈ™ie RomânÄƒ a colectat d
14.500 kg de alimente de bazÄƒ greu perisabile, adicÄƒ echivalentul a jumÄƒtate din întreaga cantitate colectatÄƒ pe tot parc
anului 2019. Alimentele strânse în luna decembrie au asigurat necesarul de alimente de bazÄƒ pentru 2.150 de familii, timp de
o lunÄƒ. Sub sloganul Banca pentru Altcineva, campania încurajeazÄƒ românii sÄƒ facÄƒ Food Banking, adicÄƒ sÄƒ adopte
mod de a investi în viitorul societÄƒÈ›ii, prin donaÈ›ii constante.

?Prin Banca de Alimente ne adresÄƒm unei nevoi reale a societÄƒÈ›ii. Din pÄƒcate, în România, 40% din populaÈ›ie trÄƒieÈ
nivelul pragului de sÄƒrÄƒcie. Statisticile dureroase ne aratÄƒ cÄƒ anul trecut un sfert dintre români trÄƒiau cu mai puÈ›in d
zi, iar grija constantÄƒ a zilei de mâine le face pe aceste persoane extrem de vulnerabile. Ne propunem ca dupÄƒ 10 ani de la
lansare sÄƒ avem mai multe donaÈ›ii, sÄƒ putem ajuta cât mai multe familii în nevoie, dar mai ales sÄƒ dezvoltÄƒm obiceiul
dona constant pentru cât mai mulÈ›i români?, a declarat dl. Ioan Silviu Lefter, director general Crucea RoÈ™ie RomânÄƒ.
CITEÈ˜TE È˜I
... Drumul express Craiova-PiteÅŸti rÄƒmâne un mare È™antier, È™i dupÄƒ 12 ani

Carrefour È™i Mega Image sunt partenerii acestui demers încÄƒ de la lansarea sa acum 10 ani È™i continuÄƒ sÄƒ ajute prin
echipelor din magazine la implementarea programului, prin semnalizarea la raft a alimentelor potrivite pentru donare È™i
amplasarea de coÈ™uri dupÄƒ casele de marcat, pentru depunerea donaÈ›iilor, în fiecare magazin.

?AstÄƒzi, în centrul misiunii Carrefour România se aflÄƒ acÈ›iuni pentru a face progresul accesibil tuturor, indiferent de statu

social sau venituri. Iar punctul de plecare este Act For Food, un program care propune acÈ›iuni concrete pentru ca orice
român sÄƒ mÄƒnânce mai bine. Or, nu poÈ›i sÄƒ vorbeÈ™ti despre progres sau mâncare, dar sÄƒ ignori probleme precum m
acest sens, ne implicÄƒm activ, de 10 ani, în programul Banca de Alimente, prin oferirea de sprijin logistic, asigurarea de
spaÈ›iu È™i vizibilitate, dedicarea întregii noastre echipe, la nivel naÈ›ional, astfel încât Crucea RoÈ™ie RomânÄƒ sÄƒ poa
în situaÈ›ii critice, din viaÈ›a a zeci de mii de familii, atacând direct problema alimentatiei È™i malnutriÈ›iei. Vom continua,
doar primii 10 ani?, a declarat Anca Damour, Executive Board Member Carrefour Romania, Real Estate & Corporate
Affairs Director, Legal, CSR and External Communication.
CITEÈ˜TE È˜I
... Regulile ANAF pentru poprirea conturilor se schimbÄƒ

?Mega Image vrea saÌ† inspire comunitatea saÌ† facaÌ† caÌ‚t mai mult bine. Banca de Alimente este un proiect important pe ca
susÈ›inem È™i care reuÈ™eÈ™te sÄƒ ofere persoanelor în nevoie mult mai mult decât alimentele de bazÄƒ, le oferÄƒ È™a
egalitate, la un viitor mai bun. ContinuÄƒm acest parteneriat pentru al zecelea an, cu dorinÈ›a cÄƒ vom reuÈ™i prin intermed
comunitÄƒÈ›ii noastre sÄƒ strângem o cantitate de alimente din ce în ce mai mare È™i sÄƒ contribuim alÄƒturi de ei la creÈ
nivelului de trai?, a declarat Adrian Nicolaescu, VicepreÈ™edinte Marketing, Comunicare È™i Sustenabilitate, Mega Image
România.

CoÈ™urile de alimente sunt disponibile în toate magazinele Carrefour È™i in 59 de magazine Mega Image din BucureÈ™ti È
È›arÄƒ: https://www.mega-image.ro/foodbanking.

Pachetele oferite persoanelor nevoiaÈ™e au o greutate standard de 12 kg È™i conÈ›in 2L ulei, 1 kg zahÄƒr, 2 kg fÄƒinÄƒ, 2
kg orez, 1 pungÄƒ paste fÄƒinoase, 4 conserve de carne sau peÅŸte, conserve de legume, biscuiÈ›i È™i alte produse aliment
perisabile. ConÈ›inutul unui pachet acoperÄƒ nevoile de hranÄƒ ale unei familii formate din trei membri pentru 1 lunÄƒ È™i
valoare medie de 95 de lei.
CITEÈ˜TE È˜I ....
Ministrul Mediului: Statul renunÈ›Äƒ la taxa auto în 2020!

Categoriile de produse greu perisabile care pot fi donate sunt:

- Alimente de bazÄƒ: mÄƒlai, fÄƒina de grâu, zahar, ulei, orez, grâu, griÅŸ, fasole, mazÄƒre uscatÄƒ, linte, arpacaÅŸ, lapte
- Conserve: conserve de carne, peÅŸte, pate de ficat, pate vegetal, mazÄƒre, fasole, bulion, zacuscÄƒ, ghiveci, compot
- Paste fÄƒinoase, cereale
- Produse instant: supe instant, fulgi de fasole, fulgi de cartofi
- BÄƒuturi: ceai, apÄƒ, sucuri, cacao, cafea
- Dulciuri, printre care biscuiÈ›i, napolitane, ciocolatÄƒ
- HranÄƒ pentru bebeluÅŸi, precum pireuri, supe, cereale, ceaiuri, sucuri, lapte praf
- Alte produse, precum produse dietetice, alune, miez de nucÄƒ, seminÅ£e de floarea soarelui, fistic, fructe confiate, fructe
uscate

