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Informaţii Studiu ANSVSA – INSP
“Ce Are Românul în Farfurie”
Titlul proiectului
Autoritatea Naţională Sanitară Veterinară şi pentru Siguranţa Alimentelor (ANSVSA)
coordoneaza proiectul ”Sprijin pentru studii naţionale privind consumul de alimente în
conformitate cu EU Menu –Lot 2: Studiu privind alimentaţia adulţilor cu vârsta cuprinsă
între 10 şi 74 de ani OC/EFSA/DATA/2014/02” în parteneriat cu Institutul Naţional de
Sănătate Publică (INSP).
Scopul şi importanţa proiectului
Scopul proiectului este realizarea studiului „Ce are Românul în Farfurie”(CARF) privind
consumul de produse alimentare din România pentru persoane cu vârsta cuprinsă între 10 şi 74
de ani.
Informaţile colectate vor fi utilizate pentru dezvoltarea unei baze de date privind
consumul de alimente la nivel naţional, în conformitate cu cerinţele Autorităţii Europene pentru
Siguranţa Alimentelor (EFSA), instrument deosebit de util în vederea evaluării riscurilor în
domeniul siguranţei alimentelor la nivel naţional şi la nivelul întregii Uniuni Europene.
De asemenea, informaţiile colectate vor fi transmise către EFSA ca parte a cerinţelor
proiectului, Romania contribuind astfel la dezvoltarea bazei de date europene pentru consumul
de alimente. Acest lucru ne oferă pentru prima dată certitudinea ca specificitatea naţională va fi
inclusă în opiniile ştiintifice elaborate de către EFSA.
Nu în ultimul rând, proiectul a creat oportunitatea ca România să facă parte din Reţeaua
EFSA pentru Consumul de Alimente întărind astfel colaborarea cu EFSA şi alte State Membre,
parteneri ai reţelei.
Sursa de finanţare şi perioada de desfăşurare
Proiectul este finanţat de catre Autoritatea Europeană pentru Siguranţa Alimentelor
(EFSA), şi se desfăşoară în perioada 2015 – 2020.
Informaţii tehnice despre proiect
CARF include 1500 de subiecţi şi se desfăşoară în concordanţă cu cerinţele specifice ale
EFSA. Astfel, selectarea subiecţilor se realizează luând în considerare: vârsta subiecţilor (între
10 şi 74 de ani), diverse tipuri de diete, reprezentativitatea sexelor, ponderea populaţiei de la
nivel urban/rural şi regional. Interviurile sunt realizate utilizând metoda anamnezei alimentare
pentru 24 de ore.
De asemenea, în cadrul proiectului se va dezvolta un software - program pentru
colectarea de date, administrare a bazei de date şi pentru exportul datelor către EFSA;
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A fost elaborat Raportul Ştiinţific de progres şi Metodologia de colectare de
date, document aprobat de EFSA;
Au fost elaborate chestionarele socio-demografic, somatic şi de frecvenţă
alimentară;
Au fost subcontractate serviciile de dezvoltare a softului, de tipărire a broşurii şi
de elaborare a metodologiei, efectuarea studiului pilot şi elaborarea caietului de
sarcini pentru colectarea de date la nivel naţional.
A fost dezvoltat softul pentru colectarea datelor şi transferul acestora în baza
de date:
o au fost introduse peste 1200 de reţete alimentare reprezentative pentru
România;
o au fost introduce listele cu alimente, procese de gătire, factori de pierdere,
faţete, imagini ale porţiilor alimentare, lista cu aproximările cantităţilor de
alimente ce pot fi cuprinse în instrumentele de măsurare casnice şi metode
de control al calităţii datelor;
o a fost realizată codificarea automată a tuturor alimentelor unice prezente în
soft, conform codificărilor Foodex2.
A fost obţinută, tradusă, adaptată şi multiplicată (pentru studiul pilot) Broşura
privind determinarea porţiilor alimentare precum şi modelul de scrisoare
ANSVSA-INSP pentru utilizare în cadrul studiului pilot;
A fost realizată testarea softului de colectare de date şi instruirea părţilor
implicate în studiul Pilot;
Au fost realizate sesiuni de instruire (on-spot şi prin conferinţă) în ceea ce
priveşte utilizarea Foodex2 şi cerinţele EFSA;
A fost asigurată participarea la kick-off meeting şi la toate întâlnirile de
progres organizate la nivelul EFSA din 2015 până în 2019;
A fost realizat studiul pilot ce propune realizarea a minim 120 de interviuri
alimentare (subcontractorul implicat în colectarea de date a elaborat Raportul
testare materiale, metodologie de colectare a datelor şi Studiu Pilot de colectare a
datelor din aprilie 2019);
A fost realizată instruirea premergătoare studiului naţional a echipei CARF şi a
subcontractorilor privind aspecte legate de metodologia de desfăşurare a studiului
naţional în baza experienţelor din cadrul studiului pilot, tehnica de interviu 24h
recall, compoziţia alimentelor şi nutriţie precum şi aspecte practice legate de
utilizarea softului de colectare de date.
A fost demarată colectarea de date la nivel naţional;
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