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CAPITOLUL 1. INTRODUCERE 
 
Prezentul raport a fost elaborat în cadrul proiectului “STRATEGIA PENTRU TRANZIŢIA ROMÂNIEI 

SPRE ECONOMIA CIRCULARĂ 2020-2030 (ROCES)” cu misiunea ca până în 2030 România, să fie 

lider în Europa Centrală şi de Sud-Est în economia circulară, astfel în cadrul acestui demers au fost 

derulate un număr de 8 conferințe regionale şi o conferinţă naţională. 

 

Prin intermediul conferinței și a workshop-ului “SCALAREA ECONOMIEI CIRCULARE PENTRU 

GESTIONAREA RESURSELOR DIN DEȘEURI” care au avut loc la sediul Primăriei Buzău din județul 

Buzău, în data de 16 mai 2019, ne-am propus să implicăm părțile interesate în identificarea și 

conectarea practicilor circulare; identificarea, printr-un proces participativ şi iterativ, a domeniilor de 

nişă cu potențial competitiv la nivel regional; formularea de recomandări astfel ca Guvernul României 

să faciliteze o tranziție mai eficientă spre economia circulară și identificarea de oportunități circulare 

pentru consolidarea competitivității economice internaționale și a calității vieții pentru toți. Evenimentul 

a reunit un număr de peste 70 de participanţi din mediul de afaceri, cercetare, administraţie publică și 

din sectorul neguvernamental. 

 

Vice prim-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 - 

Povești 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 tranziția spre zero deșeuri. Vă susținem proiectul și vă propun altceva și anume 

realizarea Conferinței naționale pe strategie în economie circulară odată cu preluarea mandatului de 

către România a Președinției Comisiei Europene […]". Astfel, demersul nostru este unul ce vrea să 

contribuie alături de celelalte 8 conferințe regionale și de conferința națională, pe care le-am realizat 

în România, ca urmare a angajamentului asumat față de ECESP, să contribuim prin consultarea 

tuturor stakeholderilor la realizarea unei strategii pe economie circulară în România pentru perioada 

2020-2030. Conferința este coordonată de IRCEM, sub auspiciile Platformei Europene a 

Stakeholderilor pe Economia Circulară (ECESP), o inițiativă comună a Comitetului Economic și Social 

European și a Comisiei Europene.  

Prezentul document face parte dintr-o serie de nouă rapoarte care au ca scop identificarea și analiza 

bazată pe evidențe a unor domenii în cadrul cărora se pot ulterior defini nișe de specializare inteligentă 

în economie circulară la nivelul fiecărei regiuni de dezvoltare. Aceste rapoarte au avut la bază o 

metodologie comună, atât pentru faza de identificare a domeniilor, cât și pentru cea de analiză.  

Prioritățile vor fi incluse în  “STRATEGIA PENTRU TRANZIŢIA ROMÂNIEI SPRE ECONOMIA 

CIRCULARĂ 2020-2030  (ROCES 2030)”. 

 

Conferința și workshop-ul “SCALAREA ECONOMIEI CIRCULARE PENTRU GESTIONAREA 

RESURSELOR DIN DEȘEURI”  au ca obiectiv identificarea, printr-un proces participativ şi iterativ, a 

domeniilor de nişă cu potențial competitiv la nivel regional. Tematica discutată în cadrul acestei întâlniri 

a cuprins: 

Sesiunea 1: Tendințele consumatorilor: cum vor evolua așteptările acestora privind materialele 

utilizate în procesul de producție, precum și reducerea, generarea și consumul resurselor în următorii 

10 ani. 

Sesiunea 2: Ciclul de viață extins al produsului, în special în stadiul de fabricație (eco-design, măsuri 

preventive privind deșeurile, valorificarea acestora etc). 
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Sesiunea 3: Combaterea schimbărilor climatice în sectorul reciclării și utilizarea deșeurilor ca resurse 

sustenabile - exemple de bune practici. 

Sesiunea 4: Inovare disruptivă - impactul celor mai recente tehnologii care transformă abordările 

privind recuperarea și reciclarea materialelor. 

Sesiunea 5: Măsurare, gestionare și raportare eficientă a deșeurilor, materialelor recuperate și 

reciclate. 

Sesiunea 6: Responsabilitatea extinsă a producătorului - gestionarea produselor fabricate pe care 

producătorul le-a introdus pe piață şi impactul asupra sfârșitului ciclului de viață al produsului, când 

produsul este gata să fie aruncat. 

 

Conferința “SCALAREA ECONOMIEI CIRCULARE PENTRU GESTIONAREA RESURSELOR DIN 

DEȘEURI” îşi propune să joace un rol dual, pe de o parte, să ofere oportunități de cunoaștere și 

înțelegere a pieței de reciclare, iar pe de altă parte, de a conecta factorii de decizie de nivel înalt, la 

discuții aprofundate, dezbateri și perspective asupra strategiilor și soluțiilor disponibile pentru industria 

de reciclare a materialelor. Conferința se va concentra asupra diverselor aspecte ale materialelor din 

România, cum ar fi cele de metale feroase, neferoase, hârtie, plastic, e-deșeuri, anvelope, sticlă și 

alte materiale reciclabile. 

Acest eveniment de amploare prezintă idei și soluții pentru economia circulară, reunind experți și 

factori de decizie în domeniul economiei circulare și modul în care această noțiune inovatoare poate 

fi implementată strategic la nivel regional şi național în managementul deșeurilor. În cadrul acestei 

conferințe, participanții au împărtășit experiențe cu privire la cele mai bune soluții care permit 

companiilor și instituțiilor să obțină un avantaj competitiv, să creeze mai multă valoare și să genereze 

noi creșteri și locuri de muncă în industria deșeurilor.  

Procedura de workshop presupune identificarea de către participanţi, a unor oportunităţi ale economiei 

circulare în domeniul industriei deșeurilor, prezentate sub forma unei fișe de lucru, precum și 

pretestarea chestionarelor semistructurate care se vor folosi în cercetarea de piață. Elementele fișei 

de lucru precum şi variabilele chestionarelor au fost selectate în urma monitorizării unui volum mare 

de articole online pe subiecte privind industria deşeurilor și impactul economiei circulare asupra 

acesteia. Procesul de selecție al acestora a fost unul complex, care combină algoritmi de procesare a 

limbajului natural cu evaluarea umană. 

Dincolo de acest aspect, selectarea acestui domeniu, la care se adaugă altele din regiune, a avut la 

bază o analiză atât a actorilor cu potenţial de inovare, cât şi în sens mai larg, a agenţilor economici 

prezenți pe plan local, la care se adaugă factori istorici specifici zonei. 

Pornind de la oportunităţile identificate în regiune, se construiesc colaborativ posibile aspiraţii 

regionale, capabile să crească substanţial competitivitatea regiunii.  

Pentru a determina un set restrâns de aspiraţii, negociate şi detaliate în cadrul unei runde de World 

Café (World Factbook, 2019) având la bază cele șapte principii de design pentru elaborarea schiţei 

foii de parcurs, s-a avut în permanență un dialog activ cu participanții, iar schimbul de informaţii şi 

identificarea creativă de soluţii, au creat un cadru propice pentru dezbaterea relaxată a propunerilor, 

în vederea identificării aspiraţiilor pentru acest sector.  

Din punct de vedere al așezării geografice, agricultura a reprezentat pentru orașul Buzău mult timp 

una din ramurile de bază ale economiei oraşului. Culturile agricole din jurul Buzăului au o pondere 

mică în raport cu cele practicate în zona de deal, precum sunt livezile şi cultura viţei de vie, respectiv 

cele din zona sudică de câmpie, care se remarcă prin culturi de cereale (grâu, porumb, orzoaică), 

floarea-soarelui și rapiţă. Plecând de la aceste premise și nu numai, IRCEM a fundamentat decizia de 

a considera acest sector unul de interes pentru economia circulară a României.  
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Specializarea conferinţei din regiunea Sud-Est pe industria pentru gestionarea resurselor din deșeuri 

a fost determinată și în urma analizei profilelor companiilor din regiune şi a discuţiilor cu reprezentanţii 

ADR Sud-Est. În plus, în regiunea Sud-Est activează două clustere cu activitate de importanţă 

naţională şi internaţională: Asociația Tradiții Manufactură Viitor și Asociaţia Salvaţi Dunărea şi 

Delta. Green Group are cel mai mare parc integrat de reciclare din Europa de Sud-Est pe Platforma 

Industrială Frasinu (la Ţintești) și în orașul Buzău, prin cele patru companii: GreenTech, GreenWEEE 

(cu puncte de lucru în Apahida, județul Cluj, și la Arad), GreenLamp, GreenFiber (cu sediu și la Iași).  

Regiunea Sud-Est ocupa în anul 2015 primul loc la nivel național în ceea ce priveşte numărul mediu 

de salariaţi pe activitatea de distribuţie a apei, salubritate, gestionarea deşeurilor, activităţi de 

decontaminare, cu un număr total de 15443 de salariaţi (ADR Sud-Est, 2017). 

Imagini din timpul evenimentului 
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CAPITOLUL 2. METODOLOGIA DE LUCRU 
 

Conferinţa sectorială “SCALAREA ECONOMIEI CIRCULARE PENTRU GESTIONAREA 

RESURSELOR DIN DEȘEURI”  a fost evenimentul catalizator al stakeholder-ilor care activează în 

acest domeniu. Pasionaţii şi profesioniştii s-au întâlnit pentru a face schimb de idei, pentru a-şi 

prezenta reuşitele în acest domeniu şi pentru a oferi soluţii la problemele cu care se confruntă 

companiile, dar şi potenţialii clienţi din industrie. Totodată, conferința a avut și rolul de a cartografia 

modelele de bună practică şi stabilirea unor direcţii de acţiune pentru acest sector, component al 

strategiei ROCES 2030. 

Workshop-ul “SCALAREA ECONOMIEI CIRCULARE PENTRU GESTIONAREA RESURSELOR 

DIN DEȘEURI”  a avut rolul de a lucra cu actori relevanţi din domeniul economiei circulare regionale 

la un dialog structurat pentru identificarea, în cadrul unor domenii ale economiei circulare mai ample, 

a unor nişe de piaţă care au o dinamică (europeană) promiţătoare, pentru care există premise bune 

de start şi un ecosistem de actori real interesaţi. 

Domeniile sunt propuse în urma unei analize care combină algoritmi de procesare a limbajului natural 

cu evaluarea umană. 

Evenimentul a reunit un număr de peste 70 de participanţi din mediul de afaceri, cercetare, 

administraţie publică și din sectorul neguvernamental. 

 

2.1. Selecţia de oportunităţi emergente 

Vectorul principal al workshop-ului a constat în discuții libere legate de tendinţe tehnologice 

emergente, cerințele pieței, precum și capacitatea existentă la nivelul industriei, prezentate de către 

participanți sub forma unor scurte descrieri ale tehnologiilor cu potenţial de adoptare pe scară largă 

şi/sau impact major asupra unuia sau mai multor sectoare economice. 

Procesul demarează cu selecţia a trei direcții, ţinând cont de oportunitatea de business/ inovare pentru 

organizaţii şi posibilitatea de colaborare regională în acel domeniu. 

 

2.2. Identificarea unor posibile direcții de dezvoltare regională 

Participanţii de la fiecare grup de lucru au discutat pe marginea unei fișe de lucru ce a făcut referire la 

oportunităţi tehnologice, miza fiind de a identifica posibile nişe competitive pentru regiune. În urma 

dialogului s-a dezvoltat un tabel, care descrie ambiţia la nivel regional, după cum se poate observa în 

cele ce urmează. Fișa de lucru se adresează industriei și are rolul de a analiza în adâncime potențialul 

industriei structurat pe principiile economiei circulare la nivel regional. Scopul acestei acțiuni este ca 

actorii regionali și naționali: 

- să identifice în cadrul acestei întâlniri direcții de specializare, care să permită avansul industriei 

deșeurilor în cadrul unor lanțuri globale de valoare adăugată; 

- să identifice complementarități între aceștia, care să reprezinte baza unor colaborări efective și care 

să aducă plus valoare industriei; 

- împreună cu autoritățile responsabile de finanțare să definească instrumente suport adecvate. 

Astfel, fișa de mai jos se va completa având în minte industria deșeurilor, iar ca suport calupul de 

întrebări de mai jos. 

 

 

 

 

 



 

  8
 

FIȘA DE LUCRU 

Vă rugăm să completați următoarea propoziție referitoare la piața economiei circulare din România: 

 

1. În 10 ani, piața economiei circulare din România va fi în topul furnizorilor europeni/globali de ....... 

 

  

2. Cărui tip de piață i se adresează? 

 Piață matură 

 Piață emergentă 

 Piață nouă 

 Alta (vă rugăm specificați) 

       

  

 
 

  
 

  

3. Care este dimensiunea acestei piețe globale și/sau rata medie anuală de creștere (CAGR)? 

Valoarea actuală: 
 

Creșterea medie 

anuală:  

 

  

 
 

  
 

  

4. Oportunitatea oferită de economia circulară (Identificați titlu cadru/propunerea dvs.): 

 

  

 
 

  

5. Vă rugăm alegeți următoarele caracteristici care se potrivesc pieței selectate mai sus, apoi detaliați 

răspunsurile alese. 

 Există produse pilot/ Brevete 

 Există resurse umane 

 Există infrastructură 

 Există premise bune de start 

 Există performanță actuală 

 Există tehnologii care pot fi adoptate 

 Alta (vă rugăm specificați) 
 

  

 
 

  
 

  

6. Există un ecosistem de actori care ar fi potențial interesați?  

Privat 
 

Public 
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7. Numiți 1-2 provocări si/sau limite ale economiei circulare: 

 
  

 
 

  
 

  

8. Vă rugăm să alegeți regiunea în care locuiți: 

Regiunea de dezvoltare Nord – Est 

Regiunea de dezvoltare Sud - Est 

Regiunea de dezvoltare Sud - Muntenia 

Regiunea de dezvoltare Sud -Vest Oltenia 

Regiunea de dezvoltare Vest 

Regiunea de dezvoltare Nord - Vest 

Regiunea de dezvoltare Centru 

Regiunea de dezvoltare București – Ilfov 

Alta vă rugăm să specificați 

 

  

 

În funcţie de interesul şi expertiza lor, participanţii sunt distribuiţi la mesele de lucru pentru a contribui 

la următoarea sesiune, care constă în elaborarea unor schiţe de foi de parcurs pentru aspiraţiile 

regionale identificate anterior. 

După finalizarea acestei fișe de lucru, se trece la pretestarea chestionarelor și dispunerea 

participanților în cinci grupuri de lucru (Figura 1), compuse din reprezentanți ai mediului de afaceri, de 

cercetare, administraţie publică, mediul non-guvernamental, pe grupul de producători (1), consumatori 

(2), educație și disemninare (3), managementul deșeurilor (4) și inovare în cercetare și transfer 

tehnologic (5). 

 

Figura 1: Dispunerea grupelor de lucru  

 
 

Fiecare grup e format din 3-7 persoane, variind în funcție de prezența la eveniment a stakeholderilor. 

În acord cu particularitățile cercetării exploratorii, prin intermediul acestui raport s-a cules o serie de 

informații pentru o mai bună înțelegere a contextului regional și pentru identificarea zonelor care permit 

concentrarea resurselor și sunt în acord cu orientarea generală a economiei regionale, dar și în linie 

cu tendințele europene și internaționale privind economia circulară. 

Prin metodologia aleasă, documentul permite cercetări viitoare, păstrând totuși rigurozitatea 

metodologică internă.  
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CAPITOLUL 3. ANALIZA MULTICRITERIALĂ A 

MANAGEMENTULUI DEȘEURILOR ÎN REGIUNEA SUD-EST 
 
În cadrul conferinței “SCALAREA ECONOMIEI CIRCULARE PENTRU GESTIONAREA 

RESURSELOR DIN DEȘEURI”  s-a discutat despre modul în care economia circulară prezintă 

oportunități noi și fără precedent pentru a crea bogăție și bunăstare, precum și modul în care aceasta 

poate fi motorul esențial pentru atingerea obiectivelor ambițioase ale Organizaţiei Națiunilor Unite 

pentru anul 2030 și a obiectivelor de dezvoltare durabilă, în special în ceea ce privește sectorul 

deșeurilor.  

Invitații au împărtășit din propriile lor experiențe și proiecte prin care au transpus aceste rezultate într-

o rută comună spre economia circulară în vederea îmbunătățirii managementului resurselor din 

industria reciclării.  

Analiza propriu-zisă este structurată pe șapte criterii considerate relevante pentru evaluarea 

potenţialului domeniului de a facilita tranziția la economia circulară în regiune, respectiv: importanța 

domeniului în economia regională, piața, intensitatea de inovare în domeniu, disponibilitatea 

resurselor umane calificate în domeniu, valorificarea unor resurse locale (altele decât cele umane, 

dacă este cazul), nivelul de colaborare între actorii din domeniu și gradul de sofisticare tehnologică. 

 

Figura 2. Criterii folosite pentru analiza domeniilor selectate  

 
Pentru fiecare dintre aceste criterii s-a dezvoltat o serie de argumente care să permită o evaluare a 

domeniului bazată pe evidenţe.  

Astfel, aceste argumente fac referire atât la informaţii statistice (cum ar fi numărul de firme, cifra lor 

de afaceri, valoarea exporturilor), performanţe punctuale (precum investiţii majore, inovaţii sau 

produse de top), tendinţe internaţionale relevante (dinamica de piaţă europeană sau globală, noi valuri 

tehnologice), cât şi la opinii exprimate de reprezentanţi ai mediului de afaceri privind dinamica 

ecosistemului regional aferent domeniului. 
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Tabel 1. Argumentarea detaliată a potențialului domeniului managementului deşeurilor în regiunea 

Sud-Est (adaptat după Prosan& Bîrhal, 2018) 

Criterii  Argumente  Surse date  

C1. Importanța 

domeniului în 

economia 

regională  

La nivelul anului 2011, în regiunea Sud-Est au 

fost generate 770644 tone de deşeuri 

municipale de la populaţie şi agenţi economici, 

cȃt şi din serviciile publice. Faţă de cantitatea 

de deşeuri municipale generată în anul 2009, 

aceasta a înregistrat o scădere de aproximativ 

15%, tendinţă ce a continuat şi în 2011.  

(ADR Sud-Est, 2014, p. 237) 

Din baza de date privind ambalajele pentru 

anul 2011, în regiunea Sud-Est au fost 

colectate prin intermediul firmelor autorizate, 

de la persoanele fizice și juridice aproximativ 

199400 tone de deșeuri de ambalaje din care 

194700 tone au fost reciclate. 

(ADR Sud-Est, 2011) 

În cursul anului 2011, cantitatea de deşeuri 

provenite din activităţi industriale desfăşurate 

în regiune a fost de aproximativ 2219404 tone, 

din care doar 3,2% sunt reprezentate de 

deşeurile periculoase. Gestionarea altor 

fluxuri de deşeuri: deşeuri periculoase din 

deşeurile municipale. Cu toate că reprezintă 

un procent destul de mic din totalul deşeurilor 

menajere generate, deşeurile menajere 

periculoase prezintă probleme serioase 

pentru municipalităţi. Cele mai multe deşeuri 

ajung la gropile de gunoi sau în sistemul de 

canalizare. Datorită lipsei infrastructurii 

necesare pentru colectarea selectivă a 

deşeurilor, în cadrul regiunii S-E nu se cunosc 

exact cantităţile de deşeuri periculoase în 

deşeurile municipale generate. Din acelaşi 

motiv, acestea nu pot fi separate de celelalte 

deşeuri şi ajung la depozite. Cu toate acestea, 

o parte din aceste deşeuri periculoase, cum ar 

fi uleiurile uzate, acumulatorii auto, 

echipamentele electrice şi electronice, sunt 

colectate de la populaţie prin staţiile de 

alimentare cu carburanți, service-uri auto şi 

prin puncte de colectare special înfiinţate. 

(ADR Sud-Est, 2014, pp. 238-

240) 

În regiunea Sud-Est, în 2011, au asigurat 

colectarea DEEE 95 de operatori economici. 

Conform datelor furnizate de agențiile locale, 

cantitatea de DEEE-uri colectată în anul 2011 

(ADR Sud-Est, 2011) 
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a fost de aproximativ 7500 tone, majoritatea 

deșeurilor fiind colectate în județul Buzău. 

În ceea ce privește gestionarea deșeurilor de 

baterii și acumulatori, în regiunea Sud-Est 

există 132 operatori economici autorizați 

pentru colectarea deșeurilor de baterii și 

acumulatori. Dintre aceștia, doar 95 de 

operatori au colectat astfel deșeuri în anul 

2011, cantitatea colectată fiind de 5314 tone. 

Deșeurile colectate au fost predate în vederea 

tratării de către operatori economici autorizați. 

Singurii operatori economici din regiune, 

autorizaţi pentru tratarea deşeurilor de baterii 

şi acumulatori sunt S.C. SETCAR S.A. Brăila 

şi S.C. GreenWeee Internaţional S.A. Ţinteşti, 

judeţul Buzău. 

(ADR Sud-Est, 2011, 2014; 

Ministerul Mediului, 2017) 

În regiunea Sud-Est au fost utilizate 4101,7 

tone uleiuri proaspete de către 158 service-uri 

auto și alți 312 operatori economici. Acești 

utilizatori au generat 1728,93 tone de ulei uzat 

și 31,1 tone de filtre de ulei uzate. În anul 

2011, în regiunea Sud-Est s-au eliminat prin 

incinerare 20,08 tone și s-au valorificat 

5531,837 tone de ulei uzat. 

(ADR Sud-Est, 2011, pp. 351-

352) 

Nămolurile de la epurarea apelor uzate 

orăşeneşti – la nivelul regiunii S-E au fost 

inventariate de 45 de staţii de epurare a apelor 

uzate orăşeneşti în care, în anul 2011, s-au 

generat 17708 tone de nămol, din care 

aproximativ 15% au fost valorificate în 

agricultură şi 39% eliminate prin depozitare. 

(ADR Sud-Est, 2017) 

Conform datelor prelucrate din rapoartele de 

mediu ale Agenţiilor de mediu judeţene, în 

anul 2011, au fost colectate, la nivelul regiunii, 

prin operatorii de salubritate, 48912 tone 

deşeuri din construcţii şi demolări, din care au 

fost valorificate 32326 tone, iar diferenţa de 

16586 tone a fost eliminată prin depozitare, 

din care 8981 tone în cadrul depozitului 

conform de deşeuri inerte din localitatea 

Ovidiu, judeţul Constanţa. 

(ACZ Consulting, 2018) 

Conform datelor prelucrate din baza de date 

națională privind deșeurile, în anul 2010, la 

nivelul regiunii au fost colectate, prin operatorii 

de salubritate, 5631 tone de la populație și 

17471 tone de la diferiți agenți economici 

(ADR Sud-Est, 2011) 
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generatori. Au fost valorificate ca și material 

de acoperire în cadrul depozitelor 6919 tone, 

diferența de 16183 tone fiind eliminată prin 

depozitare, din care 557,84 tone în cadrul 

depozitului conform de deșeuri inerte din 

localitatea Ovidiu, jud. Constanța. 

Evoluţia volumului investiţiilor brute în unităţi 

locale din industrie, construcții, comerț şi alte 

servicii în perioada 2008-2014, în regiunea 

Sud-Est este crescătoare pentru sectoarele 

industriei extractive, producția şi furnizarea de 

energie electrică şi termică, gaze, apă caldă şi 

aer condiționat, distribuția apei, salubritate, 

gestionarea deșeurilor, activităţi de 

decontaminare. 

(Mărginean et al., 2017, p. 37) 

Vehicule scoase din uz – în regiunea S-E, 32 

de agenţi economici autorizaţi pentru 

colectarea şi/sau tratarea vehiculelor scoase 

din uz au asigurat colectarea a 16755 vehicule 

scoase din uz şi tratarea a 15067 de bucăţi. 

(ACZ Consulting, 2018) 

Colectarea şi transportul deşeurilor medicale 

periculoase rezultate de la unităţile spitaliceşti 

care şi-au închis generatoarele au fost 

realizate de operatori autorizaţi, iar eliminarea 

finală a fost realizată la incineratorul 

aparţinȃnd S.C. ECO FIRE SISTEMS S.R.L. 

Constanţa. În anul 2011, au fost generate, la 

nivel de regiune, aproximativ 795 de tone de 

deşeuri medicale periculoase care au fost 

eliminate prin incinerare prin intermediul unor 

agenţi economici autorizaţi. 

(ADR Sud-Est, 2017) 

În judeţul Buzău, agenţii economici generatori 

de deşeuri periculoase au fost: Petrom 

Service S.A. Berca, SNP Petrom – Schela 

Berca, Ductil Steel S.A. Buzău, Ductil S.A. 

Buzău, Cord S.A. Buzău, Depoul CFR Buzău, 

SNCFR – Secţia L3 Buzău, Metal Somet S.A. 

Buzău. În cea mai mare parte, deşeurile 

periculoase generate în judeţul Galaţi provin 

din industria metalurgică, din activitatea de 

construcţii şi reparaţii nave şi din transport. 

Principalele activităţi generatoare de deşeuri 

industriale, la nivelul judeţului Constanţa sunt: 

construcţiile şi reparaţiile navale, agricultura, 

prelucrarea ţiţeiului, fabricarea de substanţe şi 

produse chimice, transportul produselor 

(ADR Sud-Est, 2014) 
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petroliere şi metalurgia termică a metalelor 

neferoase. 

C2. Piața  La nivelul Regiunii de Dezvoltare Sud-Est, 

situaţia serviciului de salubrizare, activitatea 

de precolectare şi cea de colectare se prezintă 

astfel: 

- număr de prestatori cu sediul în aria 

regiunii: 26 de prestatori; 

- număr de prestatori cu sediul în aria 

altor regiuni de dezvoltare, dar care prestează 

în regiunea Sud-Est: 3 prestatori, societăţi 

comerciale cu capital privat, un prestator 

persoană juridică comunitară din Spania; 

- structura prestatorilor cu sediul în 

regiune, după forma de organizare: 19 

societăţi comerciale şi 7 servicii publice / 

compartimente de specialitate; 

- structura societăţilor comerciale după 

forma capitalului: 5 societăţi cu capital privat, 

12 societăţi cu capital integral al unităţilor 

administrativ-teritoriale şi 2 societăţi cu capital 

mixt;  

- ponderea asigurării activităţii de 

precolectare şi colectare: în mediul urban, 

gradul de acoperire este de 100% şi se 

prestează în 35 de municipii şi oraşe din total 

35; în mediul rural, gradul de acoperire este de 

88,44% şi se prestează în 306 comune dintr-

un total de 354. 

(ANRSC, 2011, 2012, 2017; 

ADR Sud-Est, 2014)  

Romȃnia se află în proces de implementare a 

gestionării deşeurilor la standarde europene. 

Se aşteaptă ca proiectele planificate în cadrul 

POS Mediu 2007-2013 să ofere o acoperire de 

100% pentru judeţele unde sunt implementate 

sisteme de management integrat al deşeurilor. 

Reponsabilitatea pentru separarea şi 

colectarea deşeurilor revine autorităţilor 

publice locale, care pot contracta serviciile 

necesare de la companii private (firme de 

salubritate). 

(ADR Sud-Est, 2014; fonduri 

ESI, 2014) 

C3. Intensitatea 

de inovare în 

domeniu 

Regiunea S-E cumulează câteva sute de 

brevete de invenţie pentru soiuri de legume şi 

fructe (numai SCDL Buzău deţine peste 120 

(SCDL Buzau, 2008, p. 4; 

RNDR, 2015) 
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de brevete în perioada 2004-2014; alte 

brevete în curs de obținere/ cereri depuse/ 

prototipuri pentru legumicultură înscrise la 

OSIM cu cerere de Brevet de invenţie). 

C4. 

Disponibilitatea 

resurselor 

umane calificate 

în domeniu 

În perioada 2008 – 2014, în regiunea S-E, se 

constată o scădere a numărului şi a ponderii 

unităţilor locale active cu peste 50 de angajaţi. 

Numărul de personal din unităţile locale active 

din regiune a scăzut în perioada 2008-2014 în 

toate activităţile economiei, cu excepţia 

activităţilor: distribuția apei, salubritate, 

gestionarea deșeurilor, activităţi de 

decontaminare; informații şi comunicații, 

tranzacții imobiliare, închirieri şi activităţi de 

servicii prestate în principal întreprinderi; 

învăţământ; sănătate şi asistenţă socială; alte 

activităţi de servicii, în care s-au înregistrat 

creşteri modeste. 

(Mărginean et al., 2017, p. 35) 

Ponderile populației ocupate civile pe activități 

ale economiei naționale au înregistrat creșteri 

în perioada 2008-2014 la nivelul regiunii Sud-

Est în următoarele activități: agricultură, 

silvicultură şi pescuit, distribuţia apei, 

salubritate, gestionarea deşeurilor, activităţi 

de decontaminare, comerţ cu ridicata şi cu 

amănuntul, repararea autovehiculelor şi 

motocicletelor, informaţii şi comunicaţii, 

activităţi profesionale, ştiinţifice şi tehnice, 

activităţi de servicii administrative şi activităţi 

de servicii suport. 

(Mărginean et al., 2017, p. 54) 

În perioada 2008-2015, la nivelul regiunii S-E 

s-au înregistrat creşteri ale numărului de locuri 

de muncă vacante în distribuția apei, 

salubritate, gestionarea deșeurilor, activități 

de decontaminare, comerț cu ridicata și cu 

amănuntul, repararea autovehiculelor și 

motocicletelor, transport și depozitare, 

informații și comunicații. 

(Mărginean et al., 2017, p. 57) 

C5. Valorificarea 

unor resurse 

locale (altele 

decât cele 

umane, daca 

este cazul) 

Din anul 2005, în municipiul Constanța 

funcționează o instalație pentru sortarea 

deșeurilor reciclabile din deșeuri menajere, cu 

o capacitate de sortare de 9 tone/oră. 

Instalația aparține societații S.C. M.M. 

RECICLYNG S.R.L. În anul 2011, au fost 

sortate 973,303 tone deșeuri reciclabile din 

deșeuri menajere. În stațiile de sortare din 

Cumpăna și Cernavodă sunt supuse sortării 

(ADR Sud-Est, 2011) 
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deșeurile colectate selectiv în containerele 

pentru hârtie și carton, plastic, metal și sticlă. 

Cantitățile de deșeuri rezultate din sortare au 

fost incluse la punctul privind colectarea 

selectivă a deșeurilor municipale. 

Stația de sortare din Cumpăna are o 

capacitate de sortare de 450 tone/an. În anul 

2011 au fost sortate 57,8 tone deșeuri 

reciclabile. În stația de sortare Cernavodă, în 

anul 2011, au fost sortate 28,27 tone deșeuri 

reciclabile. SC Salubrizare și Gospodărie 

Cumpăna SRL deține AM nr 53/31.01.2011 ce 

include și activitățile din stația de sortare. 

În județul Galați, în municipiul Tecuci, din 2009 

funcționează investiția finanțată prin fonduri 

Phare CES 2004 „Eco Tecuci - Valorificare 

deșeuri menajere - Platforma de compostare, 

stație de sortare și transfer’’. Stația de sortare 

are o capacitatea de 20000 t/an și realizează 

sortarea din deșeurile municipale a 

hârtiei/cartonului, plasticului și sticlei. Spre 

sfârșitul anului 2011 a fost finalizată stația de 

sortare ce va deservi municipiul Galați, 

investiție ce a fost construită prin Proiectul 

ISPA „Managementul integrat al deșeurilor 

urbane solide în municipiul Galați și 

împrejurimi".  

(ADR Sud-Est, 2011) 

Din luna martie 2009, în Tulcea, zona Vararie, 

și-a început activitatea de depozitare 

Depozitul zonal pentru deșeuri nepericuloase 

și periculoase stabile, nereactive, aparținând 

SC ECOREC SA București, dotat cu stație de 

sortare semiautomată cu o capacitate de 9 

tone deșeu/oră. În 2011, din cele 788 tone de 

materiale ce au fost recuperate în urma 

sortării, ponderea cea mai mare o reprezintă 

deșeurile de plastic/PET, aproximativ 71%. 

(ADR Sud-Est, 2011) 

SC CUP SALUBRITATE SRL FOCȘANI, jud. 

Vrancea, are în dotare o stație de sortare cu 

următoarele dotări: hală depozitare deșeuri 

menajere, buncăr depozitare, spărgător pungi, 

bandă deversare ciur rotativ, ciur rotativ fracție 

biodegradabilă, pantă înclinată deversare 

fracție biodegradabilă, buncăr preluare 

deșeuri menajere, banda transportoare, 

cameră separare deșeuri reciclabile ce include 

(ADR Sud-Est, 2011) 
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10 posturi de sortare, bandă deversare 

deșeuri menajere container. 

Din decembrie 2008, în județul Brăila, la Ianca, 

funcționează o stație de compostare a 

gunoiului de grajd, cu o capacitate de 4253 

tone/an, stație finanțată prin proiectul PHARE 

CES 2004. Stația poate prelua un volum de 

17000 mc deșeu biodegradabil, rezultând o 

cantitate de peste 5000 tone de compost/ciclu 

de producție (6 luni), din care un procent de 

peste 50% poate fi valorificat ca fertilizator 

agricol de către fermele locale, iar 50% este 

oferit populației pentru fertilizarea terenurilor. 

(ADR Sud-Est, 2011) 

Deșeurile de hârtie, carton, materiale plastice, 

metal, sticlă, textile se valorifică prin firme 

autorizate. Nămolurile de la stațiile de epurare 

se pot utiliza în agricultură, iar deșeurile din 

construcții și demolări se pot utiliza la lucrări 

de umplere si reconstrucție. Deșeurile de 

producție nepericuloase, care nu pot fi 

valorificate sunt eliminate prin depozitare în 

depozite industriale de deșeuri nepericuloase 

sau în depozite autorizate de deșeuri 

municipale, cu acordul operatorului 

depozitului. 

(ADR Sud-Est, 2011) 

C6. Nivelul de 

colaborare între 

actorii din 

domeniu 

Firmele de salubritate prestează servicii pe 

baza contractului de gestiune realizat cu 

unitatea administrativ-teritorială. 

Discuţii cu ADR Sud-Est 

C7. Gradul de 

sofisticare 

tehnologică  

Ca urmare a implementării proiectului ISPA 

„Managementul integrat al deșeurilor urbane 

solide în municipiul Galați și împrejurimi" 

(Măsura ISPA 2003 RO 16/P/PE/027) derulat 

de Primăria Municipiului Galați, la sfârșitul 

anului 2011 a fost finalizată stația de 

compostare din Galați cu o capacitate de 

10000 tone/an și a fost depusă solicitarea în 

vederea obținerii autorizației de mediu. 

(ADR Sud-Est, 2011) 

 

Exemple de inițiative în domeniul economiei circulare din regiunea Sud-Est a României au fost 

cartografiate și redate în tabelul de mai jos. 

 

Tabel 2. Inițiative în domeniul economiei circulare adresate sectorului deșeurilor în Regiunea S-E  

Subiect Titlu proiect Nume firmă/organizație Locație  
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Informare / 

Promovare 

economie 

circulară 

Strategia pentru tranziţia 

României spre economia 

circulară 2020-2030 (ROCES) 

- Conferința "Aplicarea 

economiei circulare în sectorul 

apei”  

IRCEM, Ministerul 

Mediului 

Constanța  

Promovare / 

implementare 

economia 

circulară 

Programul Buzău Circular Green Group, IRCEM, 

Primăria Buzău și 

Coaliția pentru Economia 

Circulară - parteneriat 

Buzău 

Reciclare O nouă viață din deșeuri de 

echipamente electrice și 

electronice (DEEE), baterii, 

cabluri și componente auto 

(Greenweee, 2019)  

GreenWEEE 

International, Compania 

Green Group 

Buzău 

Reciclare Gândește-te înainte de a 

arunca lucrurile care nu-ți mai 

trebuie!  

CSR Ecologizare SRL Focșani 

Informare “Agricultura ecologică-pilon de 

susținere al turismului 

responsabil în Delta Dunării” 

Consiliul Județean 

Tulcea, Cluster Bio 

Danubius, Delta Organic 

Crops SCS, Asociația de 

Management al 

Destinației Turistice 

Delta Dunării 

Tulcea  

Bioeconomie „Omul reînverzește locul” Asociația Salvați 

Dunărea și Delta 

Brăila 

Informare 

bioeconomie 

“Clusterele, vectori ai 

dezvoltării lanţurilor de valoare 

adăugată în  

Regiunea Dunării” 

Cermand  Galați  

 

În încheiere, este important de menționat că în regiunea Sud-Est, subdomeniul reciclării materialelor 

reprezintă un domeniu cu potențial pentru a deveni catalizator al economiei circulare şi cu impact 

economic semnificativ; activitatea şi ecosistemele de actori din acest domeniu sugerează, ca posibile 

direcţii de dezvoltare pe zona de soluții pentru substituția materialelor de uz frecvent, cât și a celor 

critice. 
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CAPITOLUL 4. DISCUȚIILE INVITAȚILOR ȘI ALE CELOR 

PREZENȚI 
 

Conferința şi-a propus să contribuie la accelerarea tranziției spre economia circulară în industria 

reciclării materialelor, abordând cele mai presante provocări cheie cum ar fi facilitățile fiscale; 

partajarea resurselor; dezvoltarea sectoarelor de cercetare și reproiectare pentru produse/servicii; 

facilitarea producției circulare; implementarea unor programe de educare corecte și eficiente prin 

integrarea economiei circulare la nivelul României, acestea pot fi pârghiile care să contribuie la 

conturarea unei strategii pentru 2030, ancorată la nevoile şi cerinţele româneşti. 

De asemenea, s-a pus accent pe modul în care prioritățile legate de gestionarea deșeurilor, precum 

prevenirea, reutilizarea, reciclarea etc. și obiectivele specifice care trebuie îndeplinite, de exemplu 

pentru reciclarea deșeurilor urbane și valorizarea resurselor din deşeuri. Invitații au împărtășit propriile 

lor experiențe și proiecte pentru a transpune aceste rezultate într-o rută comună spre economia 

circulară în vederea îmbunătățirii managementului din industria reciclării materialelor.  

Metodologia de analiză cuprinde aspecte privind: piaţa mondială, piaţa din România, trecerea spre o 

economie circulară, inovaţii din economia circulară şi analiza multicriterială, conform figurii de mai 

jos. 

 

Figura 3.  Etapele analizei domeniilor  

 
În cadrul tabelului nr. 3 sunt prezentate discuţiile care au avut loc în cadrul acestei activități, iar 

persoanele care au oferit aceste informaţii se regăsesc în coloana atribuită sursei. 

 

Tabel 3. Piaţa deșeurilor în economia tradiţională şi circulară în viziunea participanților  

Nivelul Caracteristici Sursa 

1. Piaţa 

mondială 

Creșterea populației și a poluării generate de deșeurile 

municipale conduce la creșterea emisiilor de CO2 

precum și a cererii de energie. 

Iulian CUCULAS, 

Centrul pentru 

transfer tehnologic 

SMART TECH 

CONNECT 

Valorificarea superioară a reziduurilor care nu pot fi 

colectate separat devine o modalitate de eliminare a 

depozitelor de deșeuri prin unități de reciclare locale. 

Noi directive europene: se optimizează costurile de 

producție, se reduc costurile cu materiile prime reciclate, 

se asigură mentenanța, service și reciclarea produselor 

și se valorifică cu prioritate materiile prime reciclate, 

Piaţa mondială

Piaţa din Romȃnia

Trecerea spre o economie circulară 

Inovaţii din economia circulară

Analiza multicriterială
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inclusiv se recuperează energia si apa reziduală din 

procesele industriale. 

Sunt necesari peste 20000 litri de apă pentru a produce 

1kg de bumbac = 1 tricou sau o pereche de jeans. 

Oportunități: se valorifică biocombustibili pentru 

transport (minim 5%), biochar pentru agricultură și se 

înlocuiesc combustibilii fosili și instalațiile de ardere cu 

eficiență scăzută pentru reducerea poluării. 

Dintre principiile care stau la baza gestionării eficiente 

armonizate a deşeurior conform Directivei 98/2008 cu 

actualizări, menţionăm: 

- Principiul poluatorul plăteşte arată cum se suportă 

costurile de gestionare a deşeurilor: producătorul 

suportă în totalitate costul gestionării deşeului sau 

împarte aceste costuri cu distribuitorii de produs; 

- Principiile autonomiei şi proximităţii: arată că statele 

membre iau măsurile necesare de gestionare individual, 

pentru ca deşeul să fie tratat cȃt mai aproape de sursă 

fără, însă, a exclude colaborarea între ele dacă e 

necesar şi oportun pentru realizarea unor reţele 

integrate de gestionare a deşeurilor 

(valorificare/eliminare); 

- Principiul responsabilităţii extinse a producătorilor: arată 

modul în care trebuie luate măsuri care pot include, 

printre altele, acceptarea produselor returnate şi a 

deşeurilor care rămȃn după utilizarea respectivelor 

produse, precum şi gestionarea ulterioară a deşeurilor şi 

răspunderea financiară pentru aceste activităţi. 

Georgeta Mădălina 

ARAMA, INCD-

ECOIND. 

2. Piaţa din 

Romȃnia 

În România, analiza, evaluarea și caracterizarea 

deșeurilor și încadrarea corectă prin atribuire cod deșeu 

se face în esență în baza următoarelor 2 documente 

legislative de bază ce sintetizează cerințele legislației 

europene pentru deșeuri: Directiva 98/2008 și Decizia 

2000/532 /EC cu actualizările lor: HG 856/2002 cu 

actualizări privind gestiunea deșeurilor și aprobarea listei 

cuprinzând deșeurile, inclusiv deșeurile periculoase 

(numită și Lista Deșeurilor acronim românesc LD) şi 

Legea nr. 211/ 2011 (republicată) cu actualizări privind 

regimul deșeurilor. 

Georgeta Mădălina 

ARAMA,  INCD-

ECOIND 

Regulile clare, standardele comune și sprijin ulpentru 

folosirea mai multor materii prime secundare vor crea o 

aprovizionare sigură și sustenabilă a materialelor pentru 

industrie, iar îmbunătățirea regulilor de management va 

reduce taxele de depozitare. Toate aceste acțiuni vor 

conduce la crearea de noi locuri de muncă, vor sprijini 

inovarea și vor promova sustentabilitatea. 

Georgeta Mădălina 

ARAMA, INCD 

ECOIND 



 

  

2
1

 
Folosirea inteligentă a resurselor va fi benefică nu numai 

pentru afaceri, dar va ajuta de asemenea la protejarea 

mediului prin prezervarea resurselor pentru generațiile 

prezente și viitoare, creând sinergii pentru industrii care 

depind de mediu, cum ar fi turismul, agricultura si 

producția de alimente. 

EcoViable Ingénierie SRL – axe de dezvoltare: 

- Informare, comunicare si educatie; 

- Îmbunătățirea gestionării fluxurilor, aspecte calitative; 

- Cunoașterea cantității și a compoziției deșeurilor; 

Folosirea standardelor; 

- Modernizarea unităților de tratare și sortare a deșeurilor. 

Teddy LEBRUN, 

EcoViable Ingénierie 

SRL 

3. Trecerea 

spre o 

economie 

circulară 

Proiectul BIOREGIO al INCDCP ICECHIM filiala 

Călărași 

Obiectiv: stimularea dezvoltării bioeconomiei circulare 

prin îmbunătățirea cunoștințelor legate de politici și 

tehnologii pentru fluxuri organice și creșterea nivelului 

scăzut de reciclare al acestor materiale conform 

obiectivelor Pachetului UE pentru Economia Circulară. 

Activități: 

- Transfer de cunoștințe, prezentări, promovare bune 

practici în cadrul întâlnirilor regionale și inter-regionale, 

evenimente de diseminare regională, mass media 

(mese rotunde, ateliere, seminarii, vizite în teren, 

articole, interviuri, video); 

- Dezvoltare în comun a politicilor;  

- Informări adresate factorilor politici; 

- Elaborare plan de acțiune pentru îmbunătățirea 

instrumentului de politică în vederea susținerii 

bioeconomiei circulare la nivel național și regional. 

Ana-Maria 

POPILIAN, INCDCP 

ICECHIM Filiala 

Călărași 

 

PROIECT LIFE 2014-2016 al ECOTIC 

Principalele activități ale proiectului: 

- Campanie de conștientizare; 

- Campanii în școlile din România; 

- Zilele ECO în școli; 

- Campanii în spațiile publice (Zilele Reciclării în Orașul 

Tău); 

- Workshop-uri adresate autorităților locale; 

- Workshop-uri regionale adresate operatorilor de 

colectare DEEE; 

- Dezvoltarea unei aplicații mobile pentru identificarea 

punctelor de colectare.  

Dragoș 

CALUGARU, 

ECOTIC  



 

  

2
2

 
Gestionarea eficientă a deșeurilor inclusiv a deșeurilor 

industriale înseamnă gestionarea în spiritul dezvoltării 

durabile prin implementarea conceptului “IERARHIEI 

DEȘEURILOR”, asigurând protejarea mediului și 

sănătății umane. CONCEPTUL IERARHIEI 

DEȘEURILOR înseamnă aplicarea următoarei ordini de 

prioritate în legislație și politicile/strategiile de gestionare 

a deșeurilor: prevenție -> generare -> reciclare -> 

incinerare -> depozitare. 

Gestionarea eficientă a deșeurilor prin aplicarea 

conceptului ierarhiei deșeurilor creează premisele 

trecerii de la o economie liniară, de tip folosește și 

aruncă/elimină, către o economie circulară de tip 

folosește, refolosește, reciclează cât mai mult, valorifică 

tot ce se poate și aruncă cât mai puțin sau deloc. 

Georgeta Mădălina 

ARAMA,  INCD 

ECOIND  

4. Inovaţii din 

economia 

circulară 

Proiectul pilot GORE Cover, Mioveni al INCDCP 

ICECHIM Filiala Călărași: valorificare nămol de la 

epurarea apelor uzate; soluție inovatoare de compostare 

Tehnologia GORE Cover; soluție ecologică și viabilă 

economic. Compostul este folosit pentru fertilizarea 

spațiilor verzi din oraș. 

Georgeta Mădălina 

ARAMA, INCD 

ECOIND 

  

Instalația de biogaz Genesis Biopartner Filipeștii de 

Pădure: 

Digestie anaerobă→energie regenerabilă în cogenerare 

+ fertilizant agricol; 

Deșeuri agro-alimentare: resturi vegetale, deșeuri 

organice procesare carne, alimente expirate, plante 

energetice, dejecții. Putere instalată: 1 MW; ore de 

funcționare: 8300 ore/an; substrat organic procesat: 50-

60 tone/ zi. 

Depozitul ecologic de deșeuri municipale ALBOTA: 

- Depozitare deșeuri menajere și nepericuloase din zona 

urbană și rurală, hârtie, carton, plastic (PET, folie, alte 

plastice etc.), deșeuri mecanice nepericuloase, sticlă; 

- Capacitate: 17463 tone deșeuri/an (70 tone/zi); 

- 2 celule de depozitare; 

- Instalație de sortare; 

- Platforme de compostare; 

- 5320 m2, 20000 tone/an; 

- Platformă depozitare compost 1260 m2. 

Bio&Co Ciocănari, Dâmbovița - întreprindere socială în 

compostare și agricultură ecologică: 

- 20 locuri de muncă pentru persoane defavorizate; 

- colectează deșeuri alimentare și deșeuri organice (400 

tone în 2016) 

- platformă de compostare 1000 m2; 
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- agricultură ecologică: peste 80 de soiuri cultivate cu sere 

(4000 m2, teren agricol 4 ha). 

ecoHORNET - instalație de reciclare și valorificare 

superioară a deșeurilor prin piroliză de înaltă eficiență; 

piroliza este un procedeu termochimic, considerat de 

viitor, care descompune și transformă materiile organice 

în cărbune vegetal, compuși volatili și gaze combustibile;  

- Instalația de piroliză ecoHORNET prezintă avantajul că 

procesează și neutralizează deșeurile organice fără 

costuri majore de investiții și permite protecția mediului, 

cât și protecția socială și de sănătate, în mod eficient, 

economic și ecologic, obținându-se produse 

valorificabile energetic și tehnologic; 

- Elimină deșeurile organice care cauzează probleme de 

mediu sau disconfort (deșeuri menajere, nămoluri de 

epurare, plastic, cauciuc etc.); 

- Costurile de operare sunt minime, instalația se poate 

susține singură din punct de vedere energetic, 

activitatea este profitabilă și nu necesită subvenții 

guvernamentale; 

- Față de alte procedee de eliminare a deșeurilor 

organice, piroliza în instalația ecoHORNET se 

desfășoară în mod ecologic, emisiile de noxe fiind 

minime; 

- Produsele obținute (bio gaz, bio oil, biochar) sunt de cea 

mai bună calitate. 

Iuliean HORNET, 

S.C. Ecohornet 

S.R.L. Romȃnia 
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CAPITOLUL 5. REZULTATE ȘI CONCLUZII 
 

Prezentul raport a fost elaborat în cadrul proiectului de conferințe naționale pe strategie în economie 

circulară pentru a susţine definirea Strategiei Romȃniei pentru tranziţia către o economie circulară 

2020-2030. 

Pornind de la oportunităţile tehnologice selectate ca urmare a discuțiilor avute în cadrul grupurilor de 

lucru, participanţii au construit, colaborativ şi iterativ, posibile aspiraţii regionale, adică domenii de nişă 

care pot creşte competitivitatea regiunii, sumarizate astfel: “În 10 ani, regiunea va fi în topul furnizorilor 

europeni de …” 

a) Materii prime provenite din sectorul deşeurilor. 

b) Lider regional în domeniul reciclării, valorificării deşeurilor, bioeconomiei şi a producţiei 

energetice. Hub regional de producţie de materii prime, energie şi inovaţie în smart city şi industria 

4.0. 

c) Materii prime secundare obţinute din deşeuri (în principal din plastic). 

d) Soluţii de reutilizare şi soluţii de reciclare. 

e) Materii prime rezultate din materiale reciclabile. 

f) Materii prime secundare, sticlă pentru produse eco. 

g) Materii prime secundare derivate din deşeuri. 

h) Materie primă rezultată din reciclarea masei plastice. 

 

După completarea fișei de lucru, s-au prezentat în plen toate aceste posibile aspiraţii pe care 

participanții le consideră mai promiţătoare/relevante pentru regiune, iar rezultatele acestea au arătat 

că peste 57% dintre respondenți consideră că sectorul deșeurilor din România se află pe o piață 

emergentă. 

 

În ceea ce privește oportunitatea oferită de economia circulară sectorului deșeurilor, răspunsurile au 

fost următoarele (întrebarea nr.4): 

a) Minimizarea volumului de deşeuri depozitate - economisire resurse neregenerabile sau greu 

regenerabile. 

b) Creşterea colectării selective şi impunerea utilizării într-un procent tot mai mare a materialelor 

prime secundare. 

c) Există resursă umană care poate fi implicată în cercetarea și dezvoltarea acestei piețe. Existenţa 

de resurse secundare, de materii prime variate. 

d) Produse noi fără utilizare, materii prime obţinute preponderent din materiale reciclabile. 

e) Reducerea poluării, o viaţă mai sănătoasă, surse inepuizabile. 

f) Protecţia mediului şi a resurselor - materii prime suficiente - locuri de muncă. 

g) Îmbunătăţirea proceselor industriale de la eco-design, materii prime şi fabricaţie, distribuţie până 

la cumpărător. 

h) Ambalaje refolosibile, comestibile și ușor de reintrodus în proces. 

 

Privind premisele bune de start, putem spune că 18,92% dintre respondenți consideră că acestea sunt 

îndeplinite, în timp ce 13,51% consideră că avem resurse umane calificate în acest sens, iar 5,41% 

consideră că există infrastructură în acest sens. 
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La întrebarea privind existența unui ecosistem de actori care ar fi potențial interesați, 27,27% dintre 

respondenţi consideră că autoritățile publice, în timp ce 39,39% consideră că mediul privat ar trebui 

să fie interesat de rolul pe care economia circulară îl poate avea în sectorul deșeurilor. 

 

Printre provocările identificate de respondenți, se numără (întrebarea 7): 

a) Separarea/ selectarea corectă a deşeurilor la nivel de ţară - industrii care să utilizeze noile 

produse obţinute, abordarea la o manieră serioasă a tuturor categoriilor de deşeuri: miniere, de 

producţie etc. 

b) Legislaţie specifică privind eficienţa energetică (ESCO) - garantarea de către fondul de mediu a 

certificatelor albe. 

c) Baze de date de deşeuri accesibile (reciclatori/ producători de deşeuri) prin legislație și accesarea 

fondurilor. 

d) Scheme obligatorii de răspundere pentru producători, pentru introducerea pe piaţă de produse 

mai ecologice şi care să sprijine schemele de valorificare şi reciclare. 

e) Trecerea de la categoria de deşeuri la produs. 

f) Educaţia/ conştientizarea problematicii de către populaţie şi producători - costurile asociate - 

infrastructură necesară precum și cultura/ educaţia publicului - provocare la nivel naţional. 

g) Aplicabilitatea ideilor; implicarea tuturor sectoarelor pentru un rezultat comun. 

h) Elaborarea unor soluţii pentru substituţia materialelor critice. Elaborarea unor tehnologii pentru 

reciclarea, reutilizarea deşeurilor de fabricaţie în industria prelucrătoare. 

   

Continuând de la rezultatele prezentate anterior, sumarizăm următoarele: 

1) Gestionarea eficientă a deșeurilor, inclusiv a deșeurilor industriale înseamnă gestionarea în 

spiritul dezvoltării durabile prin implementarea conceptului “IERARHIEI DEȘEURILOR” 

asigurând protejarea mediului și a sănătății umane; 

2) CONCEPTUL IERARHIEI DEȘEURILOR: înseamnă aplicarea următoarei ordini de prioritate 

în legislație și în politicile / strategiile de gestionare a deșeurilor: prevenție-> generare-> 

reciclare-> incinerare-> depozitare; 

3) Prevenirea gestionării deşeurilor: gândim și proiectăm ecologic, refolosim tot ce e posibil, 

educăm, învățăm și aplicăm; 

4) Gestionarea deşeurilor: colectăm, stocăm, transportăm ecologic pentru a minimiza volumul 

deșeurilor generate deja; 

5) Reciclarea deşeurilor: reciclăm tot ce putem prin dezvoltarea de noi tehnologii; 

6) Incinerarea deşeurilor: incinerăm tot ce putem protejând sănătatea umană și mediul; 

7) Depozitare: depozităm cât mai puțin posibil (minimizăm volumul de deșeuri tinzând chiar spre 

“0” deșeuri); 

8) Gestionarea eficientă a deșeurilor prin aplicarea conceptului ierarhiei deșeurilor creează 

premisele trecerii de la economia liniară de tip folosește și aruncă/ elimină către o economie 

circulară de tip folosește, refolosește, reciclează cât mai mult, valorifică tot ce se poate și 

aruncă cât mai puțin sau deloc; 

9) Toată legislația și politicile europene pentru gestionarea deșeurilor au fost realizate pentru 

stimularea potențialului economic al așa numitelor materiale secundare vizând: stimularea 

practicilor armonizate de management al deșeurilor, Directiva 98/2008 și Decizia 532/2000 cu 

actualizările lor, implementarea unor principii armonizate de gestionare a deșeurilor cu 

caracterizarea și încadrarea lor conform unui cod din lista europeană armonizată; standarde 

armonizate de calitate pentru garanția folosirii acestor materii prime secundare și îndepărtarea 

barierelor pentru comercializarea lor. 
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Acest demers se bazează pe ideea că economia circulară reprezintă o nouă politică industrială care 

va aborda cele mai presante provocări cheie cum ar fi longevitatea produselor, strategiile de reciclare, 

utilizarea materialelor reciclate și oportunități de închidere a buclei prin intermediul simbiozei 

industriale, pregătită pentru absorbţia de fonduri viitoare. În acest sens, UE creează un fond de 10 

miliarde de euro pentru consolidarea economiei circulare, finanțarea pentru ciclul 2021-2027, ceea ce 

face din această politică cel mai mare experiment de politică industrială din istorie (Comisia 

Europeană, 2019). 
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Mulţumiri 
Pe această cale dorim să ne exprimăm mulţumirile noastre pentru toţi cei care au făcut posibilă 
desfăşurarea conferinţei “SCALAREA ECONOMIEI CIRCULARE PENTRU GESTIONAREA 
RESURSELOR DIN DEȘEURI”. 

Proiect  cofinanțat  din  fondul  Institutului pentru Cercetări în Economie Circulară şi Mediu “Ernest 
Lupan” (IRCEM). 
Editorul  materialului: Institutul pentru Cercetări în Economie Circulară şi Mediu “Ernest Lupan” 
(IRCEM)  
Data publicării: Iulie 2019 
Conținutul  acestui  material  nu  reprezintă  în  mod  obligatoriu  poziția  oficială  a  Uniunii Europene, 
a CESE, a ECESP sau a Guvernului României. 
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ANEXA NR.1 – FIȘA DE LUCRU 

     1. Vă rugăm să completați următoarea propoziție referitoare la piața economiei circulare din România: 
 
În 10 ani, piața economiei circulare din România va fi în topul furnizorilor europeni/globali de... 

a) Materii prime provenite din sectorul deşeurilor. 
b) Leader regional în domeniul reciclării şi valorificării deşeurilor şi bioeconomiei şi a producţiei energetice. Hub regional de 

producţie de materii prime, energie şi inovaţie în smart city şi industria 4.0. 
c) Materii prime secundare obţinute din deşeuri (în principal din plastic). 
d) Soluţii de reutilizare şi soluţii de reciclare. 
e) Materii prime rezultate din materiale reciclabile. 
f) Materii prime secundare, sticla pentru produse eco. 
g) Materii prime secundare derivate din deşeuri. 
h) Materie primă rezultată din reciclarea masei plastice. 

 

 

2. Cărui tip de piață i se adresează? 
% of 

 Respondents  

Piață 
matură 

 

 

31.58% 

Piață 
emergentă 

 

 

57.89% 

Piață 
nouă 

 

 

5.26% 

  Details  Other (Specify) 
 

 

5.26% 
 

     3. Care este valoarea și/sau creșterea medie anuală a acestei piețe globale? 

  Details  Valoarea actuală 
 

 

  Details  Creșterea medie anuală 
 

 
 

     4. Oportunitatea oferită de economia circulară (Identificați titlu cadru/propunerea dvs.): 

  Details  

 
 

 

a) Minimizarea volumului de deşeuri depozitate - economisire resurse neregenerabile sau greu regenerabile. 
b) Creşterea colectării selective şi impunerea utilizării într-un procent tot mai mare a materialelor prime secundare. 
c) Exista resursa umană care poate fi implicată în cercetare și dezvoltarea acestei piețe. Existenţa de resurse secundare, 

de materii prime variate. 
d) Produse noi fără utilizare, materii prime obţinute preponderent din materiale reciclabile. 
e) Reducerea poluării, o viaţă mai sănătoasă, surse inepuizabile. 
f) Protecţia mediului şi resurselor - materii prime suficiente - locuri de muncă. 
g) Îmbunătăţirea proceselor industriale de la eco-design, materii prime şi fabricaţie, distribuţie până la cumpărător. 
h) Ambalaje refolosibile, comestibile și ușor de reintrodus în proces. 

 

 

 

   5. Vă rugăm alegeți următoarele caracteristici care se potrivesc pieței selectate mai sus, apoi 
detaliați răspunsurile alese. 

% of 
 Respondents  

Există premise bune 
de start 

 

 

18.92% 

Există performanță 
actuală 

 

 

0.00% 

Există tehnologii care pot fi 
adoptate 

 

 

21.62% 

Există produse pilot/ 
Brevete 

 

 

13.51% 

Există resurse 
umane 

 

 

13.51% 

https://www.esurveyspro.com/SummaryReportDetail.aspx?questionID=61080&surveyID=439278
https://www.esurveyspro.com/SummaryReportDetail.aspx?questionID=60894&surveyID=438911
https://www.esurveyspro.com/SummaryReportDetail.aspx?questionID=60894&surveyID=438911
https://www.esurveyspro.com/SummaryReportDetail.aspx?questionID=60895&surveyID=438911
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Există 

infrastructură 
 

 

5.41% 

  Details  Other (Specify) 
 

 

27.03% 
 

6. Există un ecosistem de actori care ar fi potențial interesați?  
% of 

 Respondents  

Public 
 

 

27.27% 

Privat 
 

 

39.39% 

  Details  Other (Specify) 
 

 

33.33% 
 

 

     7. Numiți 1-2 provocări si/sau limite ale economiei circulare: 

  Details  

 
 

a) Separarea/selectarea corectă a deşeurilor la nivel de ţară - industrii care să utilizeze noile produse obţinute, abordarea 
la o manieră serioasă a tuturor categoriilor de deşeuri: miniere, de producţie etc. 

b) Legislaţie specifică de eficienţă energetică (ESCO) - garantarea de către fondul de mediu a cercificatelor albe. 
c) Baze de date de deşeuri accesibile (reciclatori/producători de deşeuri) prin legislația și accesarea fondurilor. 
d) Scheme obligatorii de răspundere pentru producători, pentru introducerea pe piaţă de produse mai ecologice şi să 

sprijine schemele de valorificare şi reciclare. 
e) Trecerea de la categoria de deşeuri la produs. 
f) Educaţia / conştientizarea problematicii de către populaţie şi producători - costurile asociate - infrastructură necesară 

precum și cultura/ educaţia publicului - provocare la nivel naţional. 
g) Aplicabilitatea ideilor Implicarea tuturor sectoarelor pentru un rezultat comun. 
h) Elaborarea unor soluţii pentru substituţia materialelor critice. Elaborarea unor tehnologii pentru reciclarea, reutilizarea 

deşeurilor de fabricaţie în industria prelucrătoare. 
 

 8. Vă rugăm să alegeți regiunea în care locuiți: 
% of 

 Respondents  

Regiunea de dezvoltare Nord - Est 
 

 

0.00% 

Regiunea de dezvoltare Sud - Est 
 

 

100.00% 

Regiunea de dezvoltare Sud - Muntenia 
 

 

0.00% 

Regiunea de dezvoltare Sud -Vest Oltenia 
 

 

0.00% 

Regiunea de dezvoltare Vest 
 

 

0.00% 

Regiunea de dezvoltare Nord - Vest 
 

 

0.00% 

Regiunea de dezvoltare Centru 
 

 

0.00% 

Regiunea de dezvoltare București – Ilfov 
 

 

0.00% 
 

  

 

 

 

https://www.esurveyspro.com/SummaryReportDetail.aspx?questionID=61083&surveyID=439278
https://www.esurveyspro.com/SummaryReportDetail.aspx?questionID=61084&surveyID=439278
https://www.esurveyspro.com/SummaryReportDetail.aspx?questionID=60904&surveyID=438911
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ANEXA NR.2 – APARIȚII MEDIA 
 
https://www.buzaumedia.ro/social/principiile-economiei-circulare-si-reducerea-deseurilor-subiecte-
ce-vor-fi-dezbatute-in-cadrul-unei-conferinte-nationale-organizate-la-buzau/  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
https://www.campusbuzau.ro/buzaul-circular-buzau-centrul-national-al-economiei-circulare/ 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.buzau.net/stiri-buzau/buzaul-va-deveni-primul-oras-circular-din-romania-25407.html  

https://www.buzaumedia.ro/social/principiile-economiei-circulare-si-reducerea-deseurilor-subiecte-ce-vor-fi-dezbatute-in-cadrul-unei-conferinte-nationale-organizate-la-buzau/
https://www.buzaumedia.ro/social/principiile-economiei-circulare-si-reducerea-deseurilor-subiecte-ce-vor-fi-dezbatute-in-cadrul-unei-conferinte-nationale-organizate-la-buzau/
https://www.campusbuzau.ro/buzaul-circular-buzau-centrul-national-al-economiei-circulare/
https://www.buzau.net/stiri-buzau/buzaul-va-deveni-primul-oras-circular-din-romania-25407.html
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http://www.cciabuzau.ro/2019/04/03/scalarea-economiei-circulare-pentru-gestionarea-resurselor-din-

deseuri/  

 

https://stiridebuzau.ro/actualitate/conferinta-nationala-pentru-gestionarea-resurselor-din-deseuri-joi-

16-mai-la-primaria-buzau-1605.html  

 

http://www.cciabuzau.ro/2019/04/03/scalarea-economiei-circulare-pentru-gestionarea-resurselor-din-deseuri/
http://www.cciabuzau.ro/2019/04/03/scalarea-economiei-circulare-pentru-gestionarea-resurselor-din-deseuri/
https://stiridebuzau.ro/actualitate/conferinta-nationala-pentru-gestionarea-resurselor-din-deseuri-joi-16-mai-la-primaria-buzau-1605.html
https://stiridebuzau.ro/actualitate/conferinta-nationala-pentru-gestionarea-resurselor-din-deseuri-joi-16-mai-la-primaria-buzau-1605.html
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https://www.buzau.net/evenimente-buzau/waste-circle-2019-1293.html 

 

https://www.facebook.com/ConstantinTomaPrimar/photos/pcb.2231873580267298/2231873513600

638/?type=3&theater 

 

https://www.facebook.com/ConstantinTomaPrimar/videos/328074104527767/ 

 

https://www.buzau.net/evenimente-buzau/waste-circle-2019-1293.html
https://www.facebook.com/ConstantinTomaPrimar/photos/pcb.2231873580267298/2231873513600638/?type=3&theater
https://www.facebook.com/ConstantinTomaPrimar/photos/pcb.2231873580267298/2231873513600638/?type=3&theater
https://www.facebook.com/ConstantinTomaPrimar/videos/328074104527767/
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https://www.facebook.com/www.ircem.ro/posts/1723122331124235 

 

https://www.facebook.com/www.ircem.ro/posts/1723122331124235

