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Prezentul document este un rezumat nespecializat al celui mai recent raport STOA intitulat 

„Alegeri tehnologice pentru hrănirea a 10 miliarde de persoane – Alegeri pentru prelucrarea 

durabilă a alimentelor”.  

Raportul complet privind subiectul este disponibil pe site-ul STOA. 

 

 

 

Rezumatul raportului 

Inovațiile în materie de tehnici de prelucrare a alimentelor pot contribui în mod semnificativ la 

satisfacerea nevoilor viitorilor 10 miliare de locuitori ai lumii în ceea ce privește calitatea, 

cantitatea și sustenabilitatea aportului lor alimentar. Prezentul studiu oferă o opinie de 

specialitate privind potențialul tehnologiilor noi și emergente de a îmbunătăți sustenabilitatea în 

sectorul prelucrării alimentelor. Sunt incluse următoarele tehnologii: tehnologia senzorilor, 

ambalaje durabile și controlul climatului de refrigerare, pasteurizare și sterilizare nontermice, 

nanotehnologia și microtehnologia, procese inovatoare de utilizare a produselor secundare, 

procese alternative care necesită mai puțină energie sau apă, alternative la carne pe bază de 

plante și transferul de informații și de cunoștințe.  

Pentru fiecare tehnologie, sunt descrise impactul direct (pierderi reduse, reducerea utilizării de 

energie și de apă), impactul indirect (pierderi de alimente, utilizarea lor insuficientă și alterarea 

inutilă a calității lor în cadrul lanțului de aprovizionare), precum și contribuția lor la domeniile 

de îmbunătățire a industriei europene de prelucrare a alimentelor (produse alimentare noi și 

mai bune, procese de producție eficiente din punctul de vedere al utilizării resurselor, lanțuri de 

aprovizionare integrate și transparente și capacitate de inovare sporită). 
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INTRODUCERE 

 

În cadrul sistemului de aprovizionare cu alimente, prelucrarea alimentelor se axează pe 

transformarea materiilor prime agricole în produse alimentare (ambalate) cu o calitate și 

proprietăți funcționale dorite. Producția industrială de alimente a început în secolele XVII și 

XIX, când metodele de producție tradiționale și artizanale au fost încet înlocuite cu tehnici 

bazate în mai mare măsură pe știință și mai reproductibile. Tehnicile moderne de prelucrare 

a alimentelor au următoarele trei scopuri majore: 

 

1. să creeze un produs alimentar suficient de stabil care este sigur pentru consumul 

uman (din punct de vedere microbiologic și chimic); 

2. să ofere produsului aspectele de calitate intrinseci necesare, de exemplu 

digestibilitatea, conținutul de elemente nutritive, aroma, culoarea și textura; 

3. să genereze valoare adăugată pentru produs în ceea ce privește alte aspecte, de 

exemplu, utilitate, stil de viață și marketing. 

 

Inovațiile în materie de tehnici de prelucrare a alimentelor pot contribui în mod semnificativ 

la satisfacerea nevoilor viitorilor 10 miliare de locuitori ai lumii în ceea ce privește calitatea, 

cantitatea și sustenabilitatea aportului lor alimentar. Prezentul studiu oferă o opinie de 

specialitate privind potențialul tehnologiilor noi și emergente de a îmbunătăți 

sustenabilitatea în sectorul prelucrării alimentelor. Mai exact, au fost identificate alegeri 

tehnologice care sprijină, de asemenea, competitivitatea industriei europene de prelucrare a 

alimentelor în următoarele domenii:  

 

1. Produse alimentare noi și mai bune pentru a satisface cererea de alimente în creștere, 

a atenua disparitatea în materie de securitatea alimentară, a răspunde schimbărilor 

demografice, precum și cerințelor în schimbare ale consumatorilor și a împiedica boli 

determinate de stilul de viață. 

2. Procese de producție eficiente din punctul de vedere al utilizării resurselor care reduc 

la minimum dependența față de culturi cu valori ridicate, consumă mai puțină apă și 

mai puțină energie, împiedică generarea de deșeuri, creează produse de înaltă calitate 

și de înaltă funcționalitate cu o perioadă de valabilitate prelungită și previzibilă și 

permit diversificarea în ceea ce privește cerințele specifice ale consumatorilor. 

3. Lanțuri de aprovizionare integrate și transparente care asigură securitate alimentară 

la nivel mondial, conectează industria alimentară în curs de globalizare și sectorul 

vânzării cu amănuntul cu producția și cererea de alimente de la nivel local, 

îmbunătățește încrederea consumatorilor prin informații transparente, trasabile și 

obiective, generează mai puține pierderi și deșeuri și operează în mod sinergetic cu 

alte sectoare ale viitoarei bioeconomii. 

4. Capacitate de inovare sporită a industriei în sine pentru a realiza o transpunere mai 

rapidă a rezultatelor științifice în instrumente industriale, precum și pentru a utiliza 

evoluții științei din alte discipline (de exemplu, nanotehnologie și TIC), în ciuda 

caracterului său extrem de fragmentat (UE: 287 000 de societăți dintre care 285 000 

sunt IMM-uri).  
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Tabelul 1 rezumă tehnologiile incluse în prezentul studiu și legătura lor cu domeniile de 

îmbunătățire, astfel identificându-se oportunitățile de inovare din industria de prelucrare a 

alimentelor.  

 

Tabelul 1. Rezumat al alegerilor tehnologice durabile și legătura lor cu domeniile de îmbunătățire     

pentru industria alimentară și a băuturilor din UE 

 

ALEGERI 

TEHNOLOGICE 

OBIECTIVE PENTRU INOVARE 

Produse 

alimentare noi și 

mai bune 

Producție 

eficientă din 

punctul de vedere 

al utilizării 

resurselor 

Lanțuri integrate 

și transparente 
Capacitate de 

inovare sporită 

tehnologia senzorilor creșterea 

controlului asupra 

calității și a 

aspectelor legate 

de siguranță 

pierderi reduse de 

produse: proces 

decizional bazat pe 

proprietăți ale 

produselor măsurate 

gestionare și control 

avansate ale calității 

și siguranței 

alimentelor 

control și 

diferențiere crescute 

ale calității 

produselor 

ambalaje durabile și 

controlul climatului 

de refrigerare 

calitate înaltă 

alimente 

semipreparate 

convenabile 

pierderi de alimente 

reduse printr-o 

perioadă de 

valabilitate crescută; 

activitate privind 

ambalajele durabile  

ambalaje inteligente  

pasteurizare și 

sterilizare nontermice 
produse cu durată 

lungă de 

conservare 

(semi)proaspete 

pierderi reduse 

printr-o perioadă de 

valabilitate crescută 

 noi tehnologii de 

prelucrare au ca 

rezultat produse cu 

proprietăți 

îmbunătățite  

nanotehnologia și 

microtehnologia 
dezvoltarea de 

produse avansate 

reducerea utilizării 

de energie; 

detectarea 

contaminanților și a 

microflorei de 

alterare 

 noi tehnologii de 

prelucrare au ca 

rezultat produse cu 

proprietăți 

îmbunătățite  

procese inovatoare de 

utilizare a resturilor și 

a produselor 

secundare 

generarea de 

ingrediente 

naturale și benefice 

sănătății din 

produse secundare 

generarea de 

ingrediente 

alimentare din 

produse secundare; 

aplicații valoroase în 

locul deșeurilor 

 gândirea alternativă 

are ca rezultat 

concepte și produse 

noi; îmbunătățire 

continuă aferentă 

evitării deșeurilor 

procese alternative 

care necesită mai 

puțină energie sau apă 

prelucrare mai 

puțin intensivă 

pentru produse 

mai puțin rafinate 

reducerea a utilizării 

de energie și de apă 

ingrediente 

alimentare mai puțin 

rafinate: o relație mai 

specială între 

furnizorul de 

ingrediente și 

producătorul de 

alimente 

explorarea de noi 

rute pentru un 

proiect alternativ de 

lanț de prelucrare a 

alimentelor  
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dezvoltarea de 

produse: alternative la 

carne pe bază de 

plante 

dezvoltarea de 

înlocuitori de carne 

mai atractivi 

eficiența producție 

bazate pe plante este 

mai mare decât a 

celei bazate pe 

animale 

 o gamă mai largă de 

materii prime 

accelerează procesul 

de inovare a 

produselor 

transferul de 

informații și de 

cunoștințe 

îmbunătățirea 

controlului calității 

la nivelul 

întregului lanț 

îmbunătățirea 

planificării 

producției bazate pe 

schimbul de 

informații la nivelul 

întregului lanț 

îmbunătățirea 

schimbului de 

cunoștințe la nivelul 

întregului lanț; lanțul 

devine transparent 

pentru consumatori.  

transpunerea mai 

rapidă a rezultatelor 

C-D în instrumente 

industriale 

 

TEHNOLOGIA SENZORILOR 

Tehnologia senzorilor este un element esențial pentru a evalua evoluția calității și 

trasabilitatea materiilor prime, a intermediarilor și a produselor finale la nivelul întregului 

lanț de la producție la consum. În cadrul domeniului de prelucrare a alimentelor, sunt 

utilizați senzori pentru a proiecta, a controla și a optimiza procesele de producție (inclusiv 

logistica și depozitarea). Evoluțiile tehnologiei în acest domeniu se axează pe noi senzori și 

tehnologii analitice pentru măsurarea directă a parametrilor de calitate esențiali, pe TIC 

pentru a obține informații în timp real din proces (permițând bucle de feedforward și de 

feedback) și pe aplicarea de modele de calitate pentru a permite un control predictiv. 

Îmbunătățirea controlului procesului contribuie la sustenabilitatea lanțului alimentar prin 

optimizarea calității produsului, inclusiv prin reducerea pierderilor și a defectelor în materie 

de calitate, precum și la un consum redus de apă, energie și ingrediente de înaltă valoare. 

 

Senzorii inteligenți pot contribui, de asemenea, la utilizarea eficientă a resurselor în alte părți 

ale sistemului de aprovizionare cu alimente. Condițiile de depozitare adaptive bazate pe 

măsurarea simultană a oxigenului, a dioxidului de cardon și a etanolului pe parcursul 

depozitării permit un termen de valabilitate lung pentru fructele perisabile precum merele și 

perele. Prin aplicarea de dispozitive de monitorizare (dotate cu senzorii necesari), se pot 

obține informații viabile despre condițiile efective în care au fost depozitate și transportate 

produsele. Este posibilă identificarea unică a fiecărui produs prin combinarea unor astfel de 

dispozitive de monitorizare cu marcaje de identificare prin radiofrecvență (RFID). Marcajele 

care conțin un microregulator permit interpretarea pe cip a datelor de mediu. La citirea 

cipului, starea efectivă a bunurilor este disponibilă imediat, în timp ce starea viitoare 

preconizată poate fi descrisă prin modele de calitate, utilizând condițiile de mediu întâlnite 

ca date de intrare. Această tehnologie permite utilizarea de declarații de calitate garantate, 

aprovizionare cu produse gata de consum a supermarketurilor, precum și aplicarea de 

concepte logistice cum ar fi FEFO (primul care expiră, primul care iese). 

 

AMBALAJE DURABILE ȘI CONTROLUL CLIMATULUI DE REFRIGERARE 

Cauzele pierderilor și a irosirii de alimente în țările dezvoltate sunt în principal 

comportamentul consumatorilor și lipsa de coordonare din cadrul lanțurilor de 

aprovizionare (tot mai complexe). Alterarea calității legumelor și a fructelor implică o serie 

de schimbări biochimice și fiziologice care depind de condițiile întâlnite. O abordare 

integrată a lanțului este necesară pentru a obține o calitate optimă a produselor și o 
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prelungire a perioadei de valabilitate și include strategii de control precum ambalaje (cu 

atmosferă controlată), controlul temperaturii, a umidității relative și a etilenei, precum și 

tratamentele fitosanitare și antimucegai. 

 

Evoluțiile în tehnologia ambalării includ ambalarea de tip Skin (în vid), caserole din carton 

care permit ambalarea în atmosferă modificată, reducții materiale (de greutate), aplicarea de 

biomateriale de ambalare [precum acidul polilactic (PLA) și polietilena-furanoate (PEF)] și 

ambalaje făcute din materiale reciclate [în special polietilentereftalat (PET)].  

 

Controlul temperaturii și un lanț frigorific bine proiectat reprezintă de departe cea mai 

importantă strategie de păstrare a calității dorite a produselor. Din cauza cererii de energie 

ridicate, răcirea este o tehnologie mai puțin durabilă. Cu toate acestea, uzul de energie ar 

trebui pus în perspectivă de faptul că refrigerarea împiedică irosirea unor cantități enorme de 

produse. Cu toate acestea, sunt fezabile economii semnificative în ceea ce privește consumul 

de energie (cu până la 65 % mai puține emisii CO2) prin intermediul unui control inteligent al 

compresorului și al circulației interne a aerului în containerele refrigerate. 

 

PASTEURIZARE ȘI STERILIZARE NONTERMICE 

Tehnologiile de conservare tradiționale, precum pasteurizarea sau sterilizarea termică, cresc 

siguranța alimentelor și perioada lor de valabilitate, dar adesea afectează negativ calitatea 

produselor precum gustul, culoarea, textura și elementele nutritive. Prin urmare, tehnologiile 

de prelucrare moderate pot fi o alegere interesantă atât pentru produsele refrigerate și stabile 

la temperatura mediului ambiant, astfel satisfăcând cererea tot mai mare din partea 

consumatorilor de alimente semiproaspete și nutritive care sunt sigure și au o durată lungă 

de conservare. 

  

În prezent, în industria alimentară sunt folosite presiunea ridicată, încălzirea prin 

microunde, încălzirea galvanică și încălzirea prin radiofrecvență, în special pentru 

pasteurizarea produselor alimentare. Alte tehnologii sunt încă în curs de dezvoltare, precum 

sterilizarea la presiune înaltă a produselor alimentare ambalate, prelucrarea în câmp 

electromagnetic pulsat pentru pasteurizarea alimentelor lichide și tratarea cu plasă rece 

pentru decontaminarea suprafețelor. 

 

În plus față de calitatea îmbunătățită a produsului, noile tehnologii de prelucrare contribuie, 

de asemenea, la îmbunătățirea sustenabilității prelucrării alimentelor. Întrucât tehnologiile de 

prelucrare moderate pot fi aplicate la temperaturi mult mai scăzute comparativ cu 

prelucrarea convențională, este necesară mai puțin energie pentru încălzirea și răcirea 

produsului. În plus, aceste tehnologii permit producerea de preparate gata de consumat care 

au calitatea preparatelor proaspete refrigerate, dar care nu necesită o depozitare în condiții 

de refrigerare sau congelare. Prelungirea perioadei de valabilitate a produselor proaspete 

contribuie, de asemenea, la evitarea irosirii alimentelor în cadrul lanțului de alimentare. În 

final, produsele tratate la presiune înaltă sau prin prelucrare cu microunde sau cu 

radiofrecvență sunt ambalate în ambalajul de consum înainte de prelucrare. Astfel se evită 

riscul de recontaminare a produsului și se reduce în mod semnificativ volumul materialelor 

de ambalare întrucât nu este necesară reambalarea. 
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NANOTEHNOLOGIA ȘI MICROTEHNOLOGIA 

Nanotehnologia/microtehnologia este considerată o tehnologie viitoare esențială în materie 

de alimente și nutriție, care permite dezvoltarea de sisteme speciale de producție și de livrare 

(încapsulare/emulsifiere), de noi senzori pentru detectarea patogenilor și a toxinelor (care 

permit un control al proceselor și o monitorizare a calității avansate), precum și de materiale 

de ambalare avansate cu proprietăți unice de barieră sau de inhibare a creșterii microbilor. În 

plus, nanotehnologia/microtehnologia oferă numeroase alegeri pentru dezvoltarea de 

instrumente avansate de prelucrare a alimentelor și echipamente avansate pentru amestecare 

și omogenizare, separare, fracționare și formarea structurii. Întrucât majoritatea 

mecanismelor pentru formarea structurii în alimente au loc la scară micrometrică, noile 

tehnologii de procedeu de acest fel sunt în mod intrinsec mai eficiente din punct de vedere 

energetic și utilizează mai bine materiile prime disponibile. În ceea ce privește emulsifierea și 

fracționarea, fezabilitatea acestei abordări a fost deja demonstrată în practică. Alte aplicații 

sunt încă în curs de dezvoltare. 

 

PROCESE DE UTILIZARE A RESTURILOR ȘI A PRODUSELOR SECUNDARE 

În contextul european, fabricarea de alimente reprezintă în medie 5 % din totalul pierderilor 

de alimente generate Cu toate acestea, în cadrul prelucrării alimentelor sunt generate fluxuri 

relativ mari de produse secundare. Utilizarea directă a acestor fluxuri pentru alimente ar 

impune o prelucrare alternativă (și, în general, mai complexă din punct de vedere tehnic); 

prin urmare, o mare parte din aceste fluxuri secundare este foarte puțin valorificată. În 

eforturile de a maximiza valoarea (economică) a producției, în special industriile la scară 

largă au întreprins demersuri majore de valorificare a produselor secundare. De exemplu, 

produsele secundare provenite din prelucrarea lactatelor și a cărnii au experimentat o 

tranziție de la aplicații relativ elementare în materie de furaje la ingrediente alimentare de 

înaltă valoare. Odată cu majorarea prețurilor la alimente și consolidarea/creșterea continuă a 

diverselor industrii de prelucrare a alimentelor, se așteaptă ca această practică să fie urmată 

și în alte sectoare (de exemplu, produse secundare provenite din prelucrarea peștelui, a 

fructelor și a legumelor). Pe lângă evoluțiile tehnologice (de exemplu, tehnologia de separare, 

extragere, conversie, stabilizare și uscare), aceasta impune, de asemenea, noi standarde de 

calitate pentru ingrediente și produse intermediare, protocoale de evaluare a sustenabilității, 

precum și demonstrații practice ale potențialului produselor secundare 

 

PROCESE ALTERNATIVE CARE NECESITĂ MAI PUȚINĂ ENERGIE ȘI MAI 

PUȚINĂ APĂ 

Procesele cele mai energointensive din industria alimentară sunt: încălzirea de prelucrare 

(evaporare, pasteurizare, fierbere, uscare), răcirea/refrigerarea de prelucrare, aparatele de 

prelucrare (de exemplu, ventilatoare, pompe, ventilație, aer comprimat) și transportul. 

Utilizarea căldurii reziduale, intensificarea proceselor și o organizare alternativă a lanțului 

(de exemplu, includerea unei etape de conservare moderată) sunt strategii pentru reducerea 

cerințelor energetice ale încălzirii de prelucrare. Depozitare în condiții de refrigerare este 

foarte relevantă pentru un lanț alimentar durabil deoarece contribuie la reducerea pierderilor 

de alimente. Sustenabilitatea poate fi sporită în continuare prin dezvoltarea suplimentară a 

tehnologiei de refrigerare (noi agenți frigorifici, echipamente cu eficiență energetică mai 

înaltă și emisii de gaze cu efect de seră mai scăzute), a unor sisteme de control avansate (de 
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exemplu, aplicate în transportul de containere refrigerate) și prin aplicarea de tehnologii 

moderate care permit depozitarea produselor proaspete la temperatura mediului ambient. 

 

Utilizarea apei are legătură în special cu procesele de spălare, diluare și separare. Metodele 

de fracționare uscată (care înlocuiesc fracționarea umedă) ar reduce în mod semnificativ 

utilizarea apei și a energiei în cadrul prelucrării alimentelor, întrucât evită practica obișnuită 

din producția de ingrediente de a adăuga apă, de a usca și, ulterior, de a umezi din nou pe 

parcursul etapei de amestecare/formulare. Fracționarea uscată va avea ca rezultat 

componente mai puțin purificate, dar în numeroase aplicații alimentare nu este necesar în 

mod fundamental un nivel înalt de puritate a ingredientelor (deși, în cadrul actualului sistem 

de mărfuri, sunt ingredientele preferate adesea de industria alimentară). 

 

DEZVOLTAREA DE PRODUSE: ALTERNATIVE LA CARNE PE BAZĂ DE 

PLANTE 

Dezvoltarea de noi produse poate contribui la reducerea impactului asupra mediului al 

regimului nostru alimentar. În multe cazuri, sunt necesare inovații tehnologice pentru a da 

acestor produse proprietățile dorite. De exemplu, dezvoltarea așa-numitelor alternative la 

carne pe bază de plante de a treia generație au impus îmbunătățirea tehnologiilor de 

prelucrare actuale pentru a îndeplini mai bine cerințele consumatorilor în ceea ce privește 

textura și suculența. Tehnologiile de structurare indusă prin forfecare care sunt, în prezent, în 

curs de dezvoltare au ca scop o mai bună simulare a naturii fibroase a cărnii. 

 

Viitoarele inovații în materie de produse de înlocuire a cărnii pot fi realizate prin dezvoltarea 

de noi surse durabile de proteine Exemple de astfel de surse sunt insectele, lintița și algele. 

Exploatarea de noi surse de proteine impune dezvoltarea de tehnologii de prelucrare noi și 

moderate pentru desfășurarea și extragerea proteinelor. Implementarea conceptului de 

biorafinărie (de exemplu, valorificarea maximă a subfracțiilor în aplicații alimentare și 

nealimentare) va sprijin în mod ferm comercializarea acestor surse. Un factor limitator poate 

consta în reglementările și legislația actuale care privesc utilizarea noilor surse de proteine. 

 

TRANSFERUL DE INFORMAȚII ȘI DE CUNOȘTINȚE 

Capacitatea de inovare redusă este unul dintre principalele motive de scădere a cotei 

industriei alimentare și a băuturilor europene pe piețele mondiale. Excelența din cercetarea 

științifică realizată în domeniul alimentelor și al nutriției este insuficient transpusă în 

implementarea industrială fie a noilor tehnologii, fie a noilor produse alimentare (paradoxul 

inovator european). Pentru a stimula transferul de cunoștințe în cadrul industriei alimentare, 

este disponibilă o gamă de dispozitive și instrumente, inclusiv stimulente financiare, 

formarea de rețele și schimbul de bune practici. Deși numeroase sisteme și instrumente au 

fost dezvoltate și testate în practică, nu a fost identificată încă o bună practică general 

aplicabilă pentru transferul de cunoștințe în industria de prelucrare a alimentelor. Caracterul 

extrem de fragmentat al acestui sector industrial, inclusiv numărul mare de IMM-uri, poate fi 

explicația cea mai plauzibilă a acestei situații. Cu toate acestea, soluțiile TIC precum Portalul 

pentru inovații ale tehnologiei alimentare (Food TIP, dezvoltat în cadrul rețele de excelență 

HighTech Europe) poate contribui la îmbunătățirea transferului de cunoștințe dinspre 

mediul universitar spre întreprinderi.  
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În plus, autoritățile de reglementare pot juca, de asemenea, un rol activ în promovarea 

inovării în sectorul alimentar. În mod similar cu industria farmaceutică, atenția exclusivă 

acordată excluderii riscurilor în materie de siguranță alimentară va duce la o stagnare a 

inovării. Odată cu implementarea de concepte moderne de gestionare a riscurilor, precum și 

a unei producții bazate în mai mare măsură pe știință, ar trebui găsit echilibrul corect între 

asigurarea siguranței produselor, pe de o parte, și stimularea inovării, pe de altă parte. O cale 

promițătoare în acest sens poate fi acordarea unei mari libertăți în materie de reglementare a 

industriei de prelucrare a alimentelor, de exemplu, în ceea ce privește implementarea de noi 

tehnologii sau utilizarea fluxurilor secundare în aplicații alimentare, cu condiția că se poate 

demonstra o înțelegere suficientă a proceselor lor de fabricație („producție bazată pe știință”). 

  

CONCLUZII ȘI RECOMANDĂRI 

Dezvoltarea tehnologiei poate contribui la o prelucrare ecoeficientă în cadrul industriei 

alimentare prin economii directe, în special în ceea ce privește utilizarea energiei și a apei, și 

prin reducerea deșeurilor. Aceasta va duce, de asemenea, la reducerea costurilor și a 

vulnerabilității în fața lipsurilor viitoare și a majorării prețurilor. Printre exemple se numără: 

 tehnologiile de refrigerare mai durabile combinate cu strategii de control al 

climatului mai eficiente, o mai bună cunoaștere a alegerilor de coordonare privind 

calitatea produselor și ambalajele inovatoare vor reduce utilizarea de energie pentru 

refrigerare/răcire; 

 procesarea uscată ca alternativă la procedeele de prelucrare umedă va reduce 

costurile pentru energie ale proceselor de uscare; 

 microsistemele alimentare inovatoare vor reduce necesarul de energie al proceselor 

de fracționare și al producție de structuri alimentare avansate, precum emulsiile; 

 control al proceselor avansat pentru a gestiona variația din cadrul procesului. 

  

Se poate preconiza un impact chiar mai mare asupra sustenabilității din partea 

îmbunătățirilor în materie de variație a resurselor (efecte indirecte). Principalele insuficiențe 

din cadrul sectorului de prelucrare a alimentelor sunt pierderile de alimente, utilizarea 

insuficientă a produselor secundare/reziduurilor de prelucrare și alterarea inutilă a calității 

în cadrul lanțului de aprovizionare. Dezvoltarea tehnologiei pentru reducerea acestor 

insuficiențe include: 

 Procesele de răcire, stabilizare/conservare și tehnologiile de ambalare contribuie la 

creșterea perioadei de valabilitate a produselor, astfel reducându-se pierderile din 

cadrul lanțului de alimentare. Progresele tehnologice în ceea ce privește tehnologii ale 

senzorilor inovatoare și soluții de ambalare sprijină aceste evoluții. 

 Generarea unei valori adăugate mai mari prin aplicații cu o valoare mai ridicată 

pentru produsele secundare. Sunt disponibile exemple de succes in cazul industriilor 

care generează noi ingrediente alimentare din fostele fluxuri de deșeuri sau din 

produse secundare cu valoare scăzută. 

 Aplicarea de senzori inteligenți și de marcaje RFID permite controlul calității la 

nivelul întregului lanț de aprovizionare. Aplicarea unor astfel de senzori permite 

utilizarea de declarații de calitate garantate, aprovizionarea cu produse gata de 

consum a supermarketurilor, precum și concepte logistice precum FEFO (primul care 

expiră, primul care iese). 
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 Implementarea de tehnologii noi pentru conservarea moderată, de exemplu 

pasteurizare și sterilizare nontermice. Aplicarea de astfel de tehnologii ar putea 

contribui la reducerea pierderilor de alimente la nivelul lanțului de aprovizionare 

prin prelungirea perioadei de valabilitate a produselor (semi)proaspete.  

 Tehnologii de separare moderate pentru crearea de fracții funcționale (în locul 

ingredientelor pure): pe lângă menținerea valorii nutritive a materiilor vegetale 

inițiale, aplicarea de fracții funcționale ar putea duce la economii semnificative în ceea 

ce privește consumul de apă și energie, în special atunci când ar putea fi omise etape 

de uscare și rehidratare ulterioară în procesul de fabricație. 

 Dezvoltarea de alternative la carne pe bază de plante: evoluțiile tehnologice inițiate 

de industria de prelucrare a alimentelor pot contribui la creșterea acceptării unor 

astfel de produse de către consumatori. 

 

Recomandări politice de sprijinire a implementării de tehnologii durabile de prelucrare:  

 Stimularea implementării de tehnologii de conservare noi care sunt gata de utilizare 

(de exemplu, pasteurizarea la înaltă presiune, încălzirea avansată) prin transferul de 

cunoștințe și studii de fezabilitate, care vizează în mod special IMM-urile. 

 Stimularea bazelor de cunoștințe pentru tehnologii care, în prezent, nu sunt gata încă 

pentru aplicare, precum prelucrarea cu plasă rece. 

 Stimularea dezvoltării de echipamente industriale pentru tehnologii demonstrate a 

prezenta interes, dar pentru care nu sunt încă disponibile echipamente industriale, 

precum sterilizarea la înaltă presiune și prelucrarea în câmp electric pulsat (întrucât 

producătorii de echipamente ezită să investească în dezvoltarea de echipamente noi). 

 Sprijinirea publicării de manuale privind ecoeficiența pentru a ajuta întreprinderile să 

identifice domenii de îmbunătățire, de exemplu, prin furnizarea unor date de 

referință pentru utilizarea apei și a energiei sau prin schimbul de bune practici.  

 Promovarea activă a programelor de excelență operaționale precum producția de tip 

Lean sau 6 Sigma ca metode moderne pentru gestionarea riscurilor în materie de 

calitate. Aceste programe și-au dovedit deja succesul în alte sectoare ale industriei și 

ar putea eventual să ducă la reduceri de 80 % ale costurilor cauzate de calitatea 

deficitară. 

 Desfășurarea în continuare a programelor de simbioză industrială pentru a stimula 

noi parteneriate între furnizori și eventuali utilizatori de fluxuri secundare și de 

fluxuri de deșeuri. 
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