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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 “ROLUL MATERIALELOR ÎN ECONOMIA 

CIRCULARĂ DIN INDUSTRIA AMBALAJELOR, LOGISTICII ŞI RETAILER-ULUI”,  care au avut loc 

în Timișoara, la data de 20 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 40 participanţi din mediul de afaceri, de cercetare, public şi non-guvernamental. 

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 şi de conferinţa naţională, 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 Economie 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 “ROLUL MATERIALELOR ÎN ECONOMIA CIRCULARĂ DIN INDUSTRIA 

AMBALAJELOR, LOGISTICII ŞI RETAILER-ULUI” au ca obiectiv identificarea, printr-un proces 

participativ şi iterativ, a domeniilor de nişă cu potențial competitiv la nivel regional. Tematica discutată 

în cadrul acestor sesiuni a cuprins: 

Sesiunea 1: Tendințele consumatorilor pentru utilizarea ambalajelor sustenabile într-o economie 

circulară în următorii 10 ani. 

Sesiunea 2: Gestionarea ambalajelor de către marii retaileri, pentru a face față provocărilor sociale și 

de mediu actuale. 

Sesiunea 3: Creșterea sustenabilității ambalajelor: combinarea managementului lanțului de 

aprovizionare cu un design bun pentru durabilitate. 
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Sesiunea 4: Inovare disruptivă pentru o economie circulară - impactul celor mai recente tehnologii 

care transformă ambalarea viitorului prin reducerea consumului de apă, resurse, energie şi digitizarea 

fabricilor. 

Sesiunea 5: Proceduri standardizate pentru evaluarea gradului de reciclare a ambalajelor. 

Sesiunea 6: Ambalaje complet bio-degradabile a produselor alimentare, ambalaje reciclate mecanic/ 

chimic și schimbări sistemice, cele mai bune practici şi lecțiile învățate. 

 

Acest eveniment de amploare prezintă cele mai bune idei și soluții pentru economia circulară și 

reunește 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 industria ambalajelor, logisticii 

şi retailer-ului. 

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 si variabilele chestionarelor au fost selectate în urma monitorizării unui volum mare 

de articole online pe subiecte privind industria deșeurilor din ambalaje și impactul economiei circulare 

asupra acesteia.  

Procesul de selecție a 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. 

Una dintre cele mai importante funcții ale industriei ambalajelor în următorul deceniu va fi creșterea 

durabilității. Bazându-se pe aceste condiții prealabile pentru practicile de ambalare durabile, economia 

circulară va fi un factor-cheie, punctul focal și principalul indicator al lanțului de aprovizionare al 

ambalajelor.  

Astfel, IRCEM a fundamentat decizia de a considera acest sector unul de interes pentru economia 

circulară a României iar specializarea conferinţei din regiunea Vest pe industria ambalajelor a fost 

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

Vest. În plus, în regiunea Vest activează două clustere cu activitate de importanţă naţională şi 

internaţională: AIPROM și Asociația ADID Timiș RETIM. 
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Imagini din timpul evenimentului 
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CAPITOLUL 2. METODOLOGIA DE LUCRU 

 

Conferinţa sectorială “ROLUL MATERIALELOR ÎN ECONOMIA CIRCULARĂ DIN INDUSTRIA 
AMBALAJELOR, LOGISTICII ŞI RETAILER-ULUI” a fost evenimentul catalizator al stakeholderilor 
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 “ROLUL MATERIALELOR ÎN ECONOMIA CIRCULARĂ DIN INDUSTRIA 
AMBALAJELOR, LOGISTICII ŞI RETAILER-ULUI” 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 20 de participanţi din mediul de afaceri, cercetare, 

administraţie publică și din sectorul neguvernamental, la care s-a mai adăugat la o discuție ulterioară 

realizată la București cu sprijinul AMRCR, cu peste 15 reprezentanți ai marilor retaileri printre care 

amintim˸ PENNY MARKET, METRO, LIDL, PROFI ROM FOOD, IKEA, CORA, MEGA IMAGE și 

AUCHAN. 

 

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 ambalajelor, logisticii şi retailer-ului, iar 

ca suport calupul de întrebări de mai jos. 
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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 
 

 

  

 
 

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

AMBALAJELOR ŞI RECICLĂRII ÎN REGIUNEA VEST 
 
În cadrul conferinţei “ROLUL MATERIALELOR ÎN ECONOMIA CIRCULARĂ DIN INDUSTRIA 

AMBALAJELOR, LOGISTICII ŞI RETAILER-ULUI” 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 ONU 2030 și a 

obiectivelor de dezvoltare durabilă, în special în ceea ce privește materialele.  

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 materialelor. Una 

dintre cele mai importante funcții ale industriei ambalajelor în următorul deceniu va fi creșterea 

durabilității. Acest eveniment face parte dintr-o serie de 8 consultări sectoriale din cele 8 regiuni ale 

României. Rezultatele acestor întâlniri și ateliere de lucru, încheiate cu conferința europeană, au ca 

scop elaborarea unei strategii, astfel încât, până în 2030, România să devină un lider economic 

circular în Europa Centrală și de Sud-Est. 

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. 

 

ANALIZA MULTICRITERIALĂ:

Importanța în economia regională

Piața

Intensitatea de inovare

Disponibilitatea resurselor umane calificate

Valorificarea unor resurse locale

Nivelul de colaborare între actori

Gradul de sofisticare tehnologică
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Tabel 1. Argumentarea detaliată a potențialului domeniului ambalajelor și reciclării în regiunea Vest 

(adaptat după (Prosan și Bîrhală, 2018)) 

Criterii  Argumente  Surse date  

C1. Importanța 

domeniului în 

economia 

regională  

Cantităţile de deşeuri de ambalaje sunt calculate în 

conformitate cu prevederile Directivei 94/62/EC privind 

ambalajele şi deşeurile de ambalaje amendată Directiva 

2004/12/CE. Conform acestei Directive, calculul privind 

generarea deşeurilor de ambalaje se bazează pe un 

studiu al producătorilor privind consumul casnic de 

ambalaje în anul 2002. Din studiu s-a concluzionat că în 

2002 s-au generat 1150 mii tone deşeuri de ambalaje. 

Alocarea cantităţii corespunzătoare fiecărei regiuni s-a 

făcut mai târziu prin alocarea unei rate prestabilite pe 

regiune, în funcţie de consumul naţional de alimente, 

băuturi, produse nealimentare şi servicii.   

(Ministerul Mediului, 

2017, p. 44) 

PLGD Timișoara reprezintă răspunsul municipiului 

Timișoara la cerințele regionale/naționale luând în 

considerare caracteristicile specifice ale municipiului și 

legatura între țintele naționale/regionale și posibilitățile și 

opțiunile de a atinge aceste ținte la nivel local.  

Beneficiile elaborării PLGD sunt reprezentate de:  

- Facilitarea obținerii de suport financiar din partea UE; 

- Identificarea avantajelor locale (de ex. capacități mari 

de reciclare) și a dezavantajelor (de ex. lipsa capacităților 

de sortare) pentru atingerea țintelor locale; 

- Elaborarea unei strategii economice de gestionare a 

deșeurilor la nivel local, de municipiu; 

- Fluxuri transparente de deșeuri și opțiuni pentru tratarea 

deșeurilor cu scopul de a asigura capacități și sisteme 

potrivite de colectare și tratare. 

(Primăria 

Municipiului 

Timișoara, 2007) 

În regiunea de Vest s-au implementat proiecte privind 

gestionarea deșeurilor care au ca surse de finanțare 

fonduri ISPA, Phare – CES, AFM, private, care stau la 

baza creării unui sistem integrat de gestiune a deșeurilor, 

care va permite implementarea politicii europene de 

management a deșeurilor. Proiectele vizează înființarea 

de sisteme de colectare și colectare selectivă în 

localitățile rurale, realizarea unor instalații pentru tratarea 

deșeurilor (sortare, compostare), realizarea unor stații de 

transfer. 

(ADR Vest, 2014) 

C2. Piața  În prezent, pe piața de deșeuri din România există 

producătorii care pun pe piață ambalajele, există OTR-

uri (Organisme Transfer Responsabilitate) care pe baza 

unor documente justificative de la reciclator și pe baza 

unor bonificații date colectorilor și reciclatorilor, asigură la 

nivel de documente faptul că producătorii își îndeplinesc 

țintele de reciclare. Producătorii de ambalaje, cei care le 

pun pe piață, plătesc către OTR-uri anumite sume de 

(Ministerul Mediului 

şi Schimbărilor 

Climatice și 

Parlamentul 

României, 2011; 

ADR Vest, 2014) 
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bani, pe bază de negociere pentru asigurarea țintelor de 

reciclare, undeva la 60%. 

Conform Planului de Gestionare a Deșeurilor realizat pe 

Regiunea Vest, se prognozează o dublare a cantităţilor 

de deşeuri de ambalaje pe perioada de planificare. 

Conform estimărilor, deşeurile de ambalaje sunt 

generate la sursă astfel: 

• 30% din activităţi instituţionale, comerciale şi industriale 

• 70% din gospodării. 

(Ministerul Mediului, 

2017, p. 45) 

În privinţa detalierii pe categorii a deşeurilor de ambalaje, 

au fost atribuite rate egale de creştere pentru ambalajele 

de hârtie şi carton, sticlă, plastic, metal şi lemn. 

Compoziţiile estimate pentru anul 2006 sunt: 

- 26,5% pentru hârtie şi carton; 

- 30% pentru plastice; 

- 20% pentru sticlă; 

- 11,75% pentru metal; 

- 11,75% pentru lemn. 

(Ministerul Mediului 

și Gospodăririi 

Apelor, 2007, p. 46) 

C3. Intensitatea 

de inovare în 

domeniu 

În Europa, cetățenii, guvernele și industria sprijină 

modele de consum și de producție mai durabile și mai 

sigure pentru materialele plastice. Se oferă astfel un 

teren fertil pentru inovare socială și antreprenoriat, 

creând o multitudine de oportunități pentru toți europenii. 

Interviuri (2017-

2018) 

Agenția pentru Dezvoltare Regională Vest vă informează 

că au fost semnate contractele de finanțare între 

beneficiarii proiectelor și ADR Vest în cadrul 

Programului Phare 2004 Coeziune Economică și Socială 

"Schema de investiții pentru proiecte mici de gestionare 

a deșeurilor”.  

(ADR Vest, 2006) 

C4. 

Disponibilitatea 

resurselor 

umane calificate 

în domeniu 

77 de firme private din Regiunea Vest au semnat 

contracte de finanțare în valoare totală de peste 26 

milioane euro cu Agenția pentru Dezvoltare Regională 

Vest în cadrul Regio. Proiectele contractate cumulează o 

valoare totală de 26,65 milioane euro, finanțarea 

nerambursabilă fiind de 15,54 milioane euro. 

(ADR Vest, 2006) 

În 2012, achiziţia diviziei de ambalaje din carton ondulat 

a grupului SCA de către grupul DS Smith a confirmat 

încrederea în piaţa din România, fiind urmată la scurt 

timp de deschiderea centrului logistic din Timișoara, 

specializat pe proiecte cu cerinţe speciale din punct de 

vedere logistic şi tehnic, cum ar fi ambalaje asamblate, 

ambalaje din mai multe tipuri de material (lemn, carton 

ondulat, plastic, folie). 

(Intermodal & 

Logistics, 2016) 

 În regiunea Vest, cele mai mari investiţii în CDI s-au 

realizat în jud. Timiş (0,36%), acest lucru fiind corelat cu 

densitatea mare a institutelor de cercetare naţionale care 

se localizează aici, dar şi a faptului că în Timişoara îşi au 

sediul cele mai multe universităţi din regiune, acestea 

derulând numeroase activităţi de cercetare. Pe de altă 

(ADR Vest, 2015) 
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parte, cele mai mici investiţii sunt derulate în judeţele 

Arad (0,1%) şi Caraş-Severin (0,01%) unde activităţile de 

cercetare sunt foarte slab dezvoltate. 

C5. Valorificarea 

unor resurse 

locale (altele 

decât cele 

umane, dacă 

este cazul) 

Studiul privind managementul deșeurilor în municipiul 

Timișoara și împrejurimi. Strategia de gestionare a 

deșeurilor va fi numită Plan Local de Gestionare a 

Deșeurilor, pentru a fi conformă cu strategiile similare la 

nivel județean, regional și național, și va fi notată pe scurt 

PLGD Timișoara. Planurile de gestionare a deșeurilor au 

un rol cheie în dezvoltarea unei gestionări durabile a 

deșeurilor. Principalul lor scop este acela de a prezenta 

fluxurile de deșeuri și opțiunile de gestionare a acestora. 

(Primăria 

Municipiului 

Timișoara, 2007, p. 

8) 

ADR Vest, în calitate de Autoritate de Implementare, 

lansează, la nivel regional, "Schema de investiții pentru 

sprijinirea inițiativelor sectorului privat al IMM în domeniul 

gestionării deșeurilor” din cadrul Programului Phare 2005 

- Coeziune Economică și Socială. Bugetul disponibil 

pentru regiunea Vest este de 1,08 milioane euro, din care 

0,81 milioane euro din fonduri Phare și 0,27 milioane 

euro de la bugetul de stat. Valoarea finanțării 

nerambursabile pentru fiecare proiect va fi cuprinsă între 

50000 euro si 200000 euro. Fiecare beneficiar al 

finanțării nerambursabile trebuie să contribuie cu un 

aport propriu de cel puțin 50%, în numerar, din bugetul 

proiectului. 

(ADR Vest, 2007) 

C6. Nivelul de 

colaborare între 

actorii din 

domeniu 

Deoarece este puţin probabil ca în condiţiile economice 

concrete existente în România, fiecare companie în parte 

să poată îndeplini condiţiile impuse în privinţa reciclării şi 

valorificării, a fost înfiinţată organizaţia ECO-ROM 

AMBALAJE S.A. (www.ecoromambalaje.ro), cu rolul de 

a prelua responsabilităţile companiilor care acceptă să 

participe la o schemă colectivă de colectare şi reciclare/ 

valorificare a deşeurilor de ambalaje prin intermediul 

acestei organizaţii. 

(Ruof et al., 2012) 

Strategii ambalajelor din cadrul DS Smith depun toate 

eforturile necesare în a crea un ambalaj care să aducă 

rezultatele urmărite. Ne referim la rezultatele și realizările 

dvs. care se datorează ambalajului inovator pe care l-am 

creat împreună. 

(DS Smith 

Packaging, 2019)  

C7. Gradul de 

sofisticare 

tehnologică  

În regiunea Vest sunt în funcţiune un număr de 35 

depozite de deşeuri municipale, dintre care un singur 

depozit ecologic în funcţiune, Depozitul ASA Arad 

Servicii Ecologice SA, construit în anul 2003 şi dat în 

funcţiune în anul 2004. Fiecare judeţ are un plan judeţean 

de gestionare a deşeurilor, conform căruia este prevăzut 

câte un depozit ecologic zonal pentru deşeurile 

municipale. Pentru realizarea acestora există două 

solicitări de finantare ISPA, pentru Timişoara şi Caraş-

(StrategVest, 2007) 
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Severin, iar pentru judeţul Hunedoara s-a constituit un 

parteneriat public-privat. 

West Packing Distribution SRL produce în Timişoara şi 

distribuie în plan local, naţional şi în zona U.E ambalaje 

din carton ondulat, carton cretat, carton mucava şi carton 

presat. 

(WEPADI, 2017) 

Art Papel Group, cu sediul în Timișoara,  primul 

producător român, care aduce în România, prin 

produsele sale, calitatea occidentală, susținută de cei 30 

de ani de experiența acumulați de concernul spaniol 

Graficas Salaet. 

(ArtPapel, 2019) 

 

Bazându-se pe aceste condiții prealabile pentru practicile de ambalare durabile, economia circulară 

va fi un factor-cheie, punctul focal și principalul indicator al lanțului de aprovizionare al ambalajelor. 

Ambalajele sunt destinate protejării unui produs sau pentru eficientizarea transportului, manipulării 

sau depozitării unuia sau mai multor produse. Utilizarea acestora, pe lângă beneficii, a presupus şi 

apariţia unui flux special de deşeuri. Deşi în cele mai multe cazuri amprenta de carbon pentru ambalaje 

este depăşită de cea a produselor pe care le conţin, se folosesc încă suficient de multe resurse pentru 

fabricarea acestora (Ministerul Mediului şi Schimbărilor Climatice, 2013, p. 42). 

 

Exemple de inițiative în domeniul economiei circulare pe regiunea de Vest a României au fost 

cartografiate și redate în tabelul de mai jos. 

 

Tabel 2. Inițiative în domeniul economiei circulare pe regiunea de Vest  

Subiect Titlu proiect Nume firmă/organizație Locație  

Economie 

circulară 

Proiect pilot de economie circulară, 

derulat de CCIA Timiș (Marascu, 

2019) 

Climate KIC Timișoara  

Bioeconomie Bioeconomie și eficiență energetică în 

industria agroalimentară 

(energynomics.ro și TMT PR, 2019) 

TMT Conferințe Timișoara 

Bioeconomie Cercetări privind identificarea 

priorităților de dezvoltare a 

bioeconomiei în Romania pentru 

perioada 2016-2030 (FM 

Management Consultancy, 2017) 

FM Management 

Consultancy SRL 

Timișoara 

Reciclare Omul gospodar reciclează, SIGUREC 

mobil primează (EcoStuff Romania, 

2016) 

SIGUREC Timișoara  

Reciclare Orașe curate (ECOTIC, 2019) ECOTIC Timișoara 

Bioeconomie  Abordarea bioeconomică a agenților 

antimicrobieni – utilizare și rezistență 

(USAMVBT, 2017) 

Universitatea de Științe 

Agricole și Medicină 

Veterinară a Banatului 

"Regele Mihai I al 

României" din Timișoara 

Timișoara  

Reciclare Aparatul s-a stricat? Trimite-l la 

reciclat! (Patrula de Reciclare, 2018) 

Patrula de Reciclare Timișoara  

Reciclare Recycling Rocks (RoRec, 2013) RoRec Arad 

Reciclare Scapă (Ecorec Recycling, 2019) Ecorec recycling  Arad 
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Bioeconomie  Parc Agroalimentar Integrat Bazat pe 

Bioeconomie (Cotuna, 2019) 

INTECO HOLDING Arad 

Informare 

bioeconomie  

Bioeconomie – producție, procesare 

și consum sustenabile (Diaspora 

Științifică, 2016) 

UEFISCDI, Universitatea 

de Vest din Timișoara  

Timișoara  

Reciclare Stația de reciclare (ECOTIC, 2018) ECOTIC Hunedoara 

Reciclare Harta Reciclării (Redacția Replica, 

2018) 

Primăria Municipiului Deva 

în parteneriat cu Asociația 

Viitor Plus 

Deva 

Reciclare  Creșterea oportunităților de incluziune 

socială prin crearea de structuri de 

economie socială pentru grupurile 

vulnerabile ale populației din trei 

regiuni de dezvoltare ale României 

(RoRec, 2015) 

RoRec Timișoara, 

Hunedoara 

Reciclare, 

informare 

Campanie de informare și colectare 

DEEE în Reșița (Colecteaza.ro, 2019) 

RoRec Reșița 

 
În încheiere, este important de menționat că, în regiunea Vest, subdomeniul ambalaje sustenabile 

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 servicii pentru ambalaje inteligente, repararea și renovarea 

componentelor electronice de orice tip precum și reciclarea materialelor plastice. 
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CAPITOLUL 4. DISCUȚIILE INVITAȚILOR ŞI ALE CELOR 

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

ambalajelor, abordând premise către practici durabile pentru ambalaje și oferind perspectiva asupra 

provocărilor și soluțiilor cheie cu care se confruntă lanțul de aprovizionare pentru a evolua spre o 

economie circulară. De asemenea, s-a pus accent pe modul în care întregul ciclu de viață al unui 

ambalaj: de la producție și distribuție, la gestionarea deșeurilor și piața materialelor secundare pot 

atinge țintele impuse de Comisia Europeană până în 2030. Invitații au împărtășit propriile lor 

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

în vederea accelerării tranziției spre economia circulară în industria ambalajelor.  

Metodologia de analiză cuprinde aspecte privind: piaţa mondială, piaţa din Romȃnia, 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 ambalajelor în economia tradiţională şi circulară în viziunea participanților 

Nivelul Caracteristici Sursa 

1. Piaţa 

mondială 

Poluarea este un fenomen în creștere din cauza 
ambalajelor variate și complexe: hârtie, carton, plastic, 
sticlă, metal iar soluția pentru încetinirea acestui fenomen 
este reciclarea. 
Problema deșeurilor a devenit deosebit de importantă 
odată cu armonizarea legislației din România cu cea din 
Uniunea Europeană. Colectarea și reciclarea deșeurilor a 
început să devină o provocare din ce în ce mai mare a 
societății în care trăim. Aceasta deoarece nevoile de 
consum ale cetățenilor cresc continuu. Suntem partizani 
ai ideii că poluarea este un fenomen în creștere din cauza 
ambalajelor de natură diversă (hârtie, carton, plastic, 
sticlă, metale) și că soluția pentru încetinirea acestui 
fenomen este RECICLAREA. 
Hamburger Recycling Romania speră, că prin tot ceea ce 
întreprind, pot contribui la crearea unui mediu curat, 
pentru generația noastră și în special pentru generațiile 
viitoare, la creșterea gradului de conștientizare și 
responsabilizare al oamenilor în privința înțelegerii 
obligațiilor care le revin atunci când din activitatea lor 
rezultă un deșeu. 

Ofelia 

MUSTACILA, 

Hamburger 

Recycling 

Romania. 

Piaţa mondială

Piaţa din Romȃnia

Trecerea spre o economie circulară 

Inovaţii din economia circulară

Analiza multicriterială
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Conceptul de economie circulară spune, foarte concis, că 
pentru a se armoniza nevoile de dezvoltare sustenabilă 
ale omenirii pe termen lung, este necesară optimizarea 
consumurilor de resurse astfel încât să risipim cât mai 
puțin și să refolosim cât mai mult. Economia circulară 
presupune eficientizarea resurselor pentru a produce mai 
multă valoare economică cu aceleași resurse sau cu mai 
puține. 
În 2017, o investigație realizată de The Guardian a arătat 
că 1 milion de sticle de plastic sunt cumpărate în fiecare 
minut în lume, iar estimările arată că numărul va crește cu 
20% până în 2021. Rezultatele studiului arată că lumea 
consumă aproape 2 trilioane de recipiente pentru băut din 
plastic, sticlă și carton în fiecare an. 
În acest context, Comisia Europeană a ajuns să creioneze 
și să aprobe câteva măsuri concrete, cu ocazia pachetului 
legislativ “economia circulară”: 
- Introducerea unor rate de reciclare obligatorii pentru 
diferitele categorii de deșeuri, cascadate ulterior, în baza 
obligațiilor REP (Responsabilitatea Extinsă a 
Producătorului) companiilor care introduc pe piață bunuri 
ce rezultă ulterior în deșeuri; 
- Introducerea obligativității reproiectării produselor cu 
două obiective: a) creșterea proporției materiilor prime 
provenite din reciclare în totalul materiilor prime utilizate 
de companii; și b) creșterea gradului de reciclabilitate a 
produselor la finele ciclului de viață, concomitent cu 
rescrierea Codului European al Deșeurilor în vederea 
reconsiderării unor deșeuri drept materii prime secundare;  
- Adoptarea de instrumente economice de promovare a 
reutilizării și stimulare a simbiozei industriale și a 
produselor mai ecologice; 
- Creșterea ratei de reciclare a deșeurilor municipale la 
minimum 65% până în anul 2030; 
- Creșterea ratei de reciclare a deșeurilor de ambalaje la 
minimum 75% până în 2030; 
- Plafonarea ratei de eliminare finală pentru toate 
categoriile de deșeuri la un maxim de 10% până în anul 
2030, inclusiv prin instrumente fiscale și de coerciție, 
precum interzicerea depozitării deșeurilor colectate 
separat și suprataxarea depozitării deșeurilor; 
- Reducerea cu 50% a deșeurilor alimentare până în 2030. 

De ce să reciclăm? 
- Economisim energie: o fabrică producătoare de hârtie 

folosește cu 40% mai puțină energie dacă folosește 
hârtie reciclabilă decât fibră nouă. 

- Poluăm mai puțin mediul: pentru a produce hârtie 
reciclată se folosesc mai puține chimicale și înălbitori 
decât în cazul în care se produce hârtie nouă. 

- Protejăm pădurea: dacă hârtia este reciclată se vor tăia 
și se vor folosi mai puțini copaci. 

2. Piaţa din 

Romȃnia 

Cadrul legal: 

- Calitatea slabă a documentelor de planificare; 
- Modificarea și actualizarea frecventă a legislației 

specifice; 
- Practicile inadecvate în raportarea, colectarea, 

integrarea și evaluarea datelor disponibile; 

Aida SZILAGYI, 

Centrul Național 

pentru Producție 

și Consum 

Durabile 
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- Lipsa datelor specifice și integrarea insuficientă cu alte 

planuri și programe; 
- Părțile implicate nu își asumă responsabilități; 
- Lipsa de stimulente pentru industria de reciclare; 
- Legea achizițiilor publice verzi nu este aplicată; 
- Lipsa standardelor pentru materialele reciclate; 
- Nu există cerințe legale privind conținutul minim de 

materiale reciclate în produse; 
- Criterii de mediu slabe pentru produse. 
Aspecte economice: 

- Reciclarea fluxului de plastic nu este încă stabilizată din 
cauza implementării insuficiente a colectării separate; 

- Calitatea materialelor din fluxurile de deșeuri este 
scăzută din cauza contaminării, separării 
necorespunzătoare și depozitării îndelungate; 

- Vulnerabilitatea în volatilitatea prețurilor pe o piață 
globală; 

-   Materiile prime primare sunt în continuare mai ieftine 
decât materiile prime secundare. 

Aspecte tehnice: 
- Acoperirea serviciilor de colectare și gradul redus al 

colectării separate a deșeurilor; 
- Infrastructură insuficient dezvoltată; 
- Lipsa tehnologiile adecvate de reciclare; 
- Calitatea materiilor prime secundare este mai scăzută 

decât calitatea materiilor prime primare; 
- Cerințele tehnice pentru ambalaje nu sunt adaptate 
eficienței utilizării resurselor și minimizării deșeurilor. 

S.C. Hamburger Recycling Romania S.R.L., parte a 

Holding-ului PRINZHORN, a devenit deja un brand de 

încredere pe piața gestionării materialelor reciclabile din 

România, reușind să colecteze și să valorifice cantități 

importante de deșeuri de hârtie, carton (100000 de 

tone/an) și deșeuri de folie și plastic (2000 de tone/an), 

aducându-și în felul acesta o contribuție substanțială 

pentru păstrarea mediului curat și diminuarea vitezei de 

consum a resurselor naturale. Hamburger Recycling 

Romania îşi dezvoltă în continuu capacitățile de reciclare 

extinzându-şi activitatea în direcția serviciilor integrate de 

mediu, oferind soluții de reciclare pentru deșeurile din 

hârtie, plastic, sticlă și lemn şi oferă servicii de calitate și 

sprijin logistic privind colectarea deșeurilor. Compania 

pune la dispoziție variate tipuri de containere precum și 

echipamentele necesare pentru organizarea 

corespunzătoare a locului de depozitare temporară a 

materialelor reciclabile. 

Ofelia 

MUSTACILA, 

Hamburger 

Recycling 

Romania 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. Trecerea spre 

o economie 

circulară 

Măsuri recomandate: 
- Clarificarea şi aplicarea legislației: simplificare, 

debirocratizare, predictibilitate, aplicarea Legii 
achizitiilor publice verzi, norme metodologice Anexa 5 , 
Legea 211; 

- Standarde mai ridicate pentru produse: reciclabilitate 
sporită, conținut de materii prime secundare, sisteme 

Aida SZILAGYI, 

Centrul Național 

pentru Producție 

și Consum 

Durabile 
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de ambalare returnabile, interzicerea unor ambalaje de 
unică folosință; 

- Crearea pieței pentru materiale reciclate; 
- Cooperare între actori cheie: platforme de colaborare, 

parteneriate public-private între municipalități și OTR-
uri, noi modele de afaceri circulare; 

- Transfer tehnologic: împrumuri garantate de stat, 
granturi pentru transfer tehnologic; 

- Educație și asistență tehnică: cursuri de specializare, 
suport tehnic, vouchere de eco-inovare. 

4. Inovaţii din 

economia 

circulară 

Activităţile propuse în cadrul proiectului “Întreprinderi Eco-
Inovative în Regiunea Vest” al Centrului Regional de 
Invoare şi Transfer Tehnologic sunt: 
- Identificarea produselor/soluţiilor inovative din regiunea 

Vest; 
- Dezvoltarea unui portofoliu de brevete inovative; 
- Identificarea celor mai promiţătoare cinci soluţii 

inovative şi selectarea a trei dintre ele cu cel mai mare 
potenţial pentru comercializare (două deja brevetate şi 
una fără brevet); 

- Asistenţă tehnică pentru depunerea cererii de brevet a 
soluţiei eco-inovative nebrevetate; 

- Furnizarea de sesiuni de training pentru 
comercializarea brevetelor verzi primelor 10 organizaţii 
care dezvoltă soluţii eco-inovative; 

- Finanţarea investiţilor minime şi consultanţă 
personalizată pentru dezvoltarea a două start-up-uri 
eco-inovative; 

      -   Dezvoltarea unui mecanism de finanţare cu risc     
pentru susţinerea start-up-urilor eco-inovative. 

Cristian GOŢIA-

CREŢIU, 

TehImpuls 
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CAPITOLUL 5. REZULTATE ŞI CONCLUZII 
 

Prezentul raport a fost elaborat în cadrul proiectului privind conferințele 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) Reparare și renovarea componentelor electronice de orice tip. 

b) Servicii IT; Reutilizarea sticlei. 

c) Protejarea mediului. 

d) Reciclare materiale 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 42,86% dintre respondenți consideră că industria ambalajelor circulare se află pe o piață nouă. 

 

În ceea ce privește oportunitatea oferită de economia circulară industriei ambalajelor, răspunsurile au 

fost următoarele (întrebarea nr.4): 

a) Găsirea de resurse mai ușor. Job-uri noi, firme noi, beneficii pentru mediu. 

b) Educarea populației privind reutilizarea, refabricarea produselor și alte aspecte ale economiei 

circulare. 

c) Implicarea populației. Returnarea produselor, remanufacturare și reparare. 

d) Transformarea deșeurilor din plastic în produse finite noi. Eficientizarea resurselor naturale și 

crearea de noi locuri de muncă. 

Privind premisele bune de start putem spune ca 19,35% dintre respondenți consideră că sunt premise 

bune de start, în timp ce 19,35% consideră că avem resurse umane calificate în acest sens iar 3,23% 

consideră că există infrastructură în acest sens. 

 

La întrebarea privind existența unui ecosistem de actori care ar fi potențial interesați, peste 30% dintre 

respondenți consideră că autoritățile publice, în timp ce 43,48% consideră că mediul privat ar trebui 

să fie interesat de rolul pe care economia circulară îl poate avea în industria ambalajelor. 

    

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

a) Crearea unei strategii naționale reale și funcționale. Lipsă stimulente guvernamentale și public 

- locale pentru tot lanțul economiei circulare. Lipsa clusterelor funcționale, cu unele excepții. 

b) Informarea corectă a publicului. Punerea în aplicare a principiilor economiei circulare. 

c) Identificarea cauzelor care afectează mediul. Viduri legislative: (ex: legislația deșeului/ risipei 

alimentare). 

d) Educația precară privind colectarea selectivă a deșeurilor. Lipsa infrastructurii.  

 

Continuând de la rezultatele prezentate anterior, sumarizăm următoarele: 

1) Cei mai mulți colectori autorizați sunt pentru deșeurile de ambalaje de plastic (971). Pentru 

deșeurile de hârtie și carton, metal, lemn și sticlă, numărul colectorilor este mult mai scăzut 

(580, 462, 202, respectiv 129). 

2) În România, materialele de ambalaj cu ponderea cea mai mare sunt hârtia/ cartonul și plasticul. 

Ambele materiale au ponderi asemănătoare (cuprinse între 27-31%). În perioada 2011-2014 

hârtia și cartonul au avut ponderea cea mai mare, iar în anul 2010, materialul cu ponderea cea 

mai mare a fost plasticul. Variația cea mai mare în perioada de analiză au avut-o hârtia și 
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cartonul (creștere cu 3,9% în anul 2014 față de 2010) și sticla (scădere cu 3,2% în anul 2014 

față de anul 2010). Media europeană (EU-28) a structurii deșeurilor de ambalaje este mult 

diferită față de cea din România.  

3) La nivel european, materialul cu ponderea cea mai mare de reciclare este hârtia și cartonul 

(40%), urmat de sticlă (20%) și plastic (19%).  

4) Poluarea este un fenomen în creștere din cauza ambalajelor variate și complexe: hârtie, 

carton, plastic, sticlă, metal iar soluția pentru încetinirea acestui fenomen este reciclarea. 

5) Lumea consumă aproape 2 trilioane de recipiente pentru băut din plastic, sticlă și carton în 

fiecare an. 

6) De ce să reciclăm? Economisim energie, poluăm mediul mai puțin, protejăm pădurea. 

 

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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Pe această cale dorim să ne exprimăm mulţumirile noastre pentru toţi cei care au făcut posibilă 
desfăşurarea conferinţei “ROLUL MATERIALELOR ÎN ECONOMIA CIRCULARĂ DIN INDUSTRIA 
AMBALAJELOR, LOGISTICII ŞI RETAILER-ULUI”. 
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ANEXA NR.1 – FIŞA 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... 
1. Reparare și renovarea componentelor electronice de orice tip. 
2. Servicii IT; Reutilizarea sticlei. 
3. Protejarea mediului. 
4. Reciclare materiale plastice. 

 

 

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

Piață 
matură 

 

 

14.29% 

Piață 
emergentă 

 

 

28.57% 

Piață 
nouă 

 

 

42.86% 

  Details  Other (Specify) 
 

 

14.29% 
 

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

  Details  Valoarea actuală 4 
 

 

  Details  Creșterea medie anuală 3 
 

 
 

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

  Details  

 
 

 

1. Găsirea de resurse mai ușor. Job-uri noi, firme noi, beneficii pentru mediu. 
2. Educarea populației privind reutilizarea, refabricarea produselor și alte aspecte ale economiei circulare. 
3. Implicarea populației. Returnarea produselor, remanufacturare și reparare. 
4. Transformarea deșeurilor din plastic în produse finite noi. Eficientizarea resurselor naturale și crearea de noi locuri de muncă. 

 

 

 

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

% of 
 Respondents  

Există 
premise 
bune de 

start 
 

 

19.35% 

Există 
performanță 

actuală 
 

 

3.23% 

Există 
tehnologii care 
pot fi adoptate 

 

 

16.13% 

Există 
produse 

pilot/ 
Brevete 

 

 

12.90% 

Există 
resurse 
umane 

 

 

19.35% 

https://www.esurveyspro.com/SummaryReportDetail.aspx?questionID=60893&surveyID=438911
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 
 

 

3.23% 

  Details  Other (Specify) 
 

 

25.81% 

 

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

Public 
 

 

30.43% 

Privat 
 

 

43.48% 

  Details  Other (Specify) 
 

 

26.09% 
 

 

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

  Details  

 
 

1. Crearea unei strategii naționale reale și funcționale.Lipsă stimulente guvernamentalenși public -locale pentru tot lanțul economiei 

circulare. Lipsa clusterelor funcționale, cu unele excepții. 

2. Informarea corectă a publicului. Punerea în aplicare a principiilor economiei circulare. 

3. Identificarea cauzelor care afectează mediul. Viduri legislative: (ex:legislația deșeului/ risipei alimentare). 

4. Educația precară privind colectarea selectivă a deșeurilor. Lipsa infrastructurii. 
 

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

Regiunea de dezvoltare Nord - Est 
 

 0.00% 
Regiunea de dezvoltare Sud - Est 

 

 0.00% 
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 

 

 

100.00% 
Regiunea de dezvoltare Centru 

 
 

0.00% 

Regiunea de dezvoltare București – Ilfov 
 

 

0.00% 
 

  

 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.esurveyspro.com/SummaryReportDetail.aspx?questionID=60896&surveyID=438911
https://www.esurveyspro.com/SummaryReportDetail.aspx?questionID=60903&surveyID=438911
https://www.esurveyspro.com/SummaryReportDetail.aspx?questionID=60904&surveyID=438911
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ANEXA NR.2 – APARIȚII MEDIA 
 

https://www.rovest.eu/index.php/circular-economy-circular-procurement. 

 
 

 
https://www.facebook.com/FEAAVerde/posts/2243796669215582 

  

http://www.packcircle.ircem.ro/ 

https://www.rovest.eu/index.php/circular-economy-circular-procurement
https://www.facebook.com/FEAAVerde/posts/2243796669215582
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https://www.facebook.com/events/343201982954257/ 

  

 

 

https://www.facebook.com/events/343201982954257/

