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BinderTRANZIŢIA
Spine ROMÂNIEI
Insert Title
2020-2030 (ROCES)” vizează fundamentarea pilonilor ce vor susține implementarea
economiei circulare în România, prin implicarea tuturor actorilor reprezentativi:
societate civilă, administraţie, sectoare industriale, mediul academic, infrastructura
socială și atragerea suportului financiar necesar. Studiul intenționează să adune
opinii privind circularitatea și penetrabilitatea economiei circulare prin cooperare
teritorială, astfel încât să atingem viziunea noastră, ca până în 2030 România, să fie
lider în Europa Centrală şi de Sud-Est în economia circulară.

[2” Binder Spine Insert Title]

Viceprim-ministrul Grațiela Leocadia Gavrilescu, ministrul mediului, și-a exprimat
sprijinul față de proiect pe data de 6 decembrie 2018 în cadrul evenimentului
“Virtuous Circles Mission to Romania- Poveşti de succes din domeniul economiei
circulare", unde proiectul a fost prezentat pentru prima dată publicului:
"[...] Pentru noi, tranziția spre o economie circulară este o oportunitate excepțională
care va permite tranziţia spre zero deşeuri. Vă susţinem proiectul şi vă propun
altceva şi anume realizarea Conferinţei naţionale pe strategie în economie circulară
odată cu preluarea mandatului de către România a Preşedenţiei Comisiei Europene
[...] ".
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OBIECTIVELE PROIECTULUI
Proiectul propus de IRCEM asigură un cadru de lucru colaborativ prin care sistemele complexe ce
susţin dezvoltarea economică actuală vor schimba modul de a privi deșeurile și urbanizarea,
asumarea responsabilității ca un demers participativ și proactiv în care cu toții contribuim la
bunăstarea colectivă prin adoptarea propriei noastre viziuni de țară privind economia circulară.
România s-a aflat dintotdeauna într-o poziție privilegiată privind disponibilitatea și accesul la
resurse, însă a sosit momentul de a profita cu toții de tot ceea ce am consumat deja.
Pe scurt, vă oferim oportunitatea de a contribui la ceea ce constituie provocarea secolului 21:
transformarea economiei liniare într-una circulară. Veţi contribui la conturarea strategiei
României 2020-2030 pe economie circulară.
Activitățile proiectului se vor axa pe:
1. Analiza potențialului pe care îl are România să devină lider în economia circulară din Europa de
Est;
• List your contents here
2. Implicarea părților interesate în identificarea și conectarea practicilor economiei circulare;
3. Formularea de recomandări pentru Guvernul României pentru a facilita o tranziție mai eficientă;
List your contents
4. Identificarea oportunităților pe care• economia
circulară here
le oferă, pentru consolidarea
competitivității economice internaționale și a calității vieții pentru toți;
5. Conturarea strategiei României 2020-2030
peyour
economie
circulară.
• List
contents
here
Astfel, ne propunem să analizăm modul în care putem consolida eficiența resurselor materiale și
primare, creșterea valorii materialelor,• produselor
sau serviciilor,
List your contents
here dezvoltarea modelelor de
afaceri circulare, consolidarea eficienței energetice, închiderea fluxurilor de materiale, prevenirea
producerii de deșeuri, achiziţiile verzi, consumul responsabil, modificarea modelelor de producţie,
procese şi utilizare, spre economia circulară sistemică și consolidarea culturii circulare.
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Obiectivele cheie ale proiectului sunt legate de identificarea oportunităților regionale și
locale ale sectorului economic circular din România. În acest scop, IRCEM și Ministerul
Mediului în calitate de organizatori, colaborează cu Departamentul pentru Dezvoltare
Durabilă al Guvernului României, alături de încă 12 ministere, precum și alţi partenerii care
se vor alătura acestor demersuri. Aceştia•vor
participa
în grupurile
de lucru pentru
List
your contents
here
formularea strategiei, desfășurate de către IRCEM în 8 consultări sectoriale la nivelul celor
8 regiuni ale țării. Rezultatele conferințelor și ale atelierelor de lucru, care au la bază
• List your
contents
here internațional
consultări regionale şi o conferinţă europeană,
vor integra
contextul
adaptându-l celui intern pentru formularea strategiei României pentru 2020-2030 pe
economie circulară. În perioada cuprinsă•între
2018 și
noiembrie 2019,
Listdecembrie
your contents
here
coordonatorii proiectului vă invită să participaţi la următoarele evenimente:

I.

Conferinţa de lansare a proiectului ROCES – Iaşi, 12 aprilie 2019

• List your contents here

II.

Acţiuni dinamice în context național – 8 conferinţe sectoriale și 8 ateliere
de lucru interactive desfășurate în cele 8 regiuni ale României;
1. Iaşi, 12 aprilie 2019, ACCELERAREA TRANZIŢIEI SPRE ECONOMIA CIRCULARĂ
PENTRU ÎMBRĂCĂMINTE ȘI TEXTILE DURABILE
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Trecerea la o economie circulară este un proces complex, cuprinzător și, mai ales,
presupune un demers pe termen lung. Pentru a înțelege mai bine acest proces, ne vom
ghida după principiile economiei circulare şi vom ţine cont de obiectivele stabilite în
Strategia Națională pentru Dezvoltarea Durabilă a României 2030, Strategia Energetică a
României 2018-2030 cu perspectiva anului 2050, precum și în Strategia Națională de
Cercetare, Dezvoltare și Inovare precum și Strategia Națională de Competitivitate 20142020.
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III.
Conferinţa europeană - Bucureşti, 11 iunie 2019, ROADMAP FOR DEVELOPING A
STRATEGY ON THE CIRCULAR ECONOMY IN ROMANIA,
• List your contents here
#ROstrategyCircularEconomyforSustainability2030. (BUNE PRECTICI EUROPENE)
IV.
Cercetarea pieţei românești prin implicarea
stakeholderilor
departamentele
• List your
contents din
here
guvernamentale, economie, grupuri de interes și experți din domenii individuale pe bază
de interviu şi chestionar ca instrumente de analiză.

• List your contents here

V.
1.
2.
3.
4.
5.

Întâlniri periodice la nivelul a 6 grupuri de lucru dispuse astfel:
Cercetare și inovare, difuzarea cunoștințelor și educație;
Instrumente de politică și guvernanță; • List your contents here
Instrumente de măsurare a circularităţii;
Sisteme durabile și circulare pentru proiectare, producție, distribuție și consum;
Orașe și regiuni;
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2. Constanţa, 19 aprilie 2019, APLICAREA ECONOMIEI CIRCULARE ÎN SECTORUL APEI
3. Cluj-Napoca, 10 mai 2019, CONSTRUCŢII SUSTENABILE PENTRU ORAȘE CIRCULARE,
INTELIGENTE & INCLUZIVE
4. Buzău, 16 mai 2019, SCALAREA ECONOMIEI CIRCULARE PENTRU GESTIONAREA
RESURSELOR DIN DEȘEURI
5. Timişoara, 20 mai 2019, ROLUL MATERIALELOR ÎN ECONOMIA CIRCULARĂ DIN INDUSTRIA
AMBALAJELOR, LOGISTICII ŞI RETAIL-ULUI
6. Braşov, 31 mai 2019, ATRIBUTELE ECONOMIEI CIRCULARE PRIVIND EFICIENŢA ENERGETICĂ
7. Călăraşi, 3 iunie 2019, ECONOMIA CIRCULARĂ PENTRU MANAGEMENTUL RESURSELOR
AGRICOLE, ALIMENTARE ŞI FORESTIERE
8. Craiova, 7 iunie 2019, IMPACTUL ECONOMIEI CIRCULARE ASUPRA INDUSTRIEI FABRICAŢIEI
ŞI TRANSPORTULUI
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6. Cele mai bune practici/modele și abordări integrate.
VI.

Implicarea activă a părților interesate în cadrul acţiunilor proiectului

VII. Informarea periodică a publicului cu privire la progresul proiectului pe site-urile web,
rețelele sociale și alte instrumente mass-media.

Detalii suplimentare privind activităţile prezentului
pot fi găsitehere
pe paginile:
• Listproiect
your contents
Website: http://www.ircem.ro/roadmap-for-developing-a-strategy-on-the-circulareconomy-in-romania
• List your contents here
Facebook: https://www.facebook.com/www.ircem.ro/
Pentru orice informaţii vă stăm la dispoziţie cu mare interes!
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Totodată vrem să capacităm 50 de organizaţii din România care să-şi asume strategia pe
economie circulară pentru 2030. IRCEM, în calitate de membru în grupul de coordonare al
Platformei Europene a Stakeholderilor pe Economia Circulară (ECESP) o iniţiativă comună a
Comitetului Economic și Social European și a Comisiei Europene, prin angajamentul asumat
va organiza toate activităţile regionale și implicarea naţională. Conferinţa europeană este
coordonată de IRCEM sub auspiciile ECESP si Ministerului Mediului. Mai multe informații
despre
acest
subiect
pot
fi
găsite
pe contents
site-ul
www.IRCEM.RO
sau
• List your
here
https://circulareconomy.europa.eu/platform/en/dialogue.
În speranţa unei colaborări fructuoase între organizaţii, vă aşteptăm să fiţi alături de noi,
List your
here în România.
sprijinind acţiunile noastre pentru facilitarea•tranziţiei
spre contents
economia circulară
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CONTACT
Institutul pentru Cercetări în Economie
Circulară şi Mediu “Ernest Lupan”
(IRCEM)

Calea Dorobanţilor, Nr.7173/23, 400609 Cluj-Napoca,
Cluj
M +40742516554
F +40264401275

office@ircem.ro
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