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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 workshopul-ui “ATRIBUTELE ECONOMIEI CIRCULARE 

PRIVIND EFICIENŢA ENERGETICĂ” care au avut loc la sediul Consiliului Județean Brașov, în data 

de 31 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 35 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 evaluarea unor domenii de interes în cadrul cărora se pot ulterior defini metode de implicare 

și 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 “ATRIBUTELE ECONOMIEI CIRCULARE PRIVIND EFICIENŢA 

ENERGETICĂ”  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 energia verde şi 

electrificarea gospodăriilor în următorii 10 ani. 

Sesiunea 2: Distribuție transparentă -  creșterea eficienței energetice și reducerea emisiilor. 

Sesiunea 3: Combaterea schimbărilor climatice în sectorul energetic. 

Sesiunea 4: Inovare disruptivă - impactul rețelelor inteligente, a celor mai moderne tehnologii pentru 

obținerea energiei regenerabile precum și TIC care conduc la eficiența energetică. 

Sesiunea 5: Măsurare și o mai bună raportare asupra soluțiilor de stocare precum şi a sistemelor de 

gestionare a deșeurilor la energie. 

Sesiunea 6: Cum pot brandurile energetice stabili circularitatea ca principiu de funcționare, cele mai 

bune practici şi lecții învățate. 
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Acest eveniment de amploare prezintă cele mai bune 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 industria energetică. 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, precum și utilizarea resurselor de energie regenerabilă care necesită 

cercetări științifice considerabile. Politicile și managementul energetic sunt de o importanță primordială 

pentru dezvoltarea durabilității și trebuie să fie în concordanță cu progresele recente în producția și 

distribuția de energie. Am invitat, în cadrul acestei conferințe, lideri de afaceri din domen iu, politicieni, 

cercetători și inovatori. 

 

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.  

 

Raportul de față prezintă dinamica din sectorul energetic. Selectarea acestui domeniu a avut la bază 

o analiză atât a actorilor cu potenţial de inovare, cât şi mai larg a agenţilor economici de pe plan local, 

precum şi a unor factori istorici specifici zonei. Specializarea conferinţei din regiunea Centru pe 

sectorul energiei s-a determinat după analiza profilelor companiilor din regiune şi a discuţiilor cu 

reprezentanţii ADR Centru. În plus, în regiunea CENTRU activează mai multe clustere cu activitate 

de importanţă naţională şi internaţională: Green Energy Sfântu Gheorghe, ETREC Săcele Braşov, 

PRO WOOD Sfântu Gheorghe și AGROFOOD Covasna. 

 

Conferința a fost coordonată de IRCEM şi s-a aflat sub auspiciile Platformei Europene a 

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

European și a Comisiei Europene.  

 

Imagini din timpul evenimentului 
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CAPITOLUL 2. METODOLOGIA DE LUCRU 
 
Conferinţa sectorială “ATRIBUTELE ECONOMIEI CIRCULARE PRIVIND EFICIENŢA 

ENERGETICĂ” 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 a strategiei ROCES 2030. 

Workshop-ul “ATRIBUTELE ECONOMIEI CIRCULARE PRIVIND  EFICIENŢA ENERGETICĂ” a 

avut rolul de a reuni 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 35 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 afacere/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 energetice 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 

energiei 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 finanțarea să definească instrumente suport adecvate. 

Astfel, fișa de mai jos se va completa având în minte industria energetică, utilizând 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  
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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 SECTORULUI 

ENERGETIC DIN REGIUNEA CENTRU 
 
În cadrul Conferinţei “ATRIBUTELE ECONOMIEI CIRCULARE PRIVIND  EFICIENŢA 

ENERGETICĂ” 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 obiect ivelor de dezvoltare 

durabilă, în special în ceea ce privește sectorul energetic. 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 de energie.  

În România a avut loc în prima strategie de Dezvoltare Durabilă a României din 1999 a avut ca obiectiv 

îmbunătățirea progresivă și menținerea bunăstării populației în corelare cu cerințele folosirii raționale 

a resurselor naturale și ale conservării ecosistemelor. Aderarea la Uniunea Europeană în 2007 a 

ajustat prioritățile naționale, prin Strategia Națională pentru Dezvoltare Durabilă Orizonturi 2013-2020-

2030 (SNDD). Prioritățile au fost incluse în Strategia națională pentru dezvoltarea durabilă a României 

2030. În același timp, majoritatea regiunilor și-au elaborat strategii regionale de inovare (RIS3) și 

strategii regionale de dezvoltare pentru ciclul de finanțare care se încheie în 2020. 

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, 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 MULTICRITERIALA:

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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Economia lumii este alimentată de energie. Scăderea resurselor și schimbările climatice ca rezultat al 

impactului sever asupra mediului care rezultă din utilizarea continuă a combustibililor fosili au motivat 

un interes tot mai mare pentru sursele regenerabile de energie și adoptarea unor politici energetice 

durabile. 

Schimbările sunt necesare pentru a progresa dintr-o economie axată în principal pe hidrocarburi la 

utilizarea resurselor de energie regenerabilă care necesită cercetări științifice considerabile, precum 

și dezvoltarea de noi sisteme de inginerie. Politicile și managementul energetic sunt de o importanță 

primordială pentru dezvoltarea durabilității și trebuie să fie în concordanță cu progresele recente în 

producția și distribuția de energie. 

Conferința îşi propune să vină cu soluții la aceste cerințe viitoare privind energia verde, oferind 

perspectiva asupra provocărilor și soluțiilor cheie cu care se confruntă industria energetică pentru a 

evolua spre economia circulară.  

În cadrul conferinței au fost invitați actori din mediul de afaceri, non-profit, precum şi instituții publice, 

care acoperă întreaga industrie: de la producție și distribuție, la soluții de stocare, sisteme de 

gestionare a deșeurilor la energie, rețele inteligente și multe altele, astfel vor fi prezentate modele de 

bună practică care să faciliteze tranziția României spre economia circulară şi atingerea țintelor impuse 

de Comisia Europeană. 

Astfel, pornind de la strategia energetică a României 2019-2030, cu perspectiva anului 2050 este 

analizată și perspectiva sistemului energetic național pentru anul 2050. Proiecțiile anului 2050, chiar 

dacă au un grad mai mare de incertitudine, sunt relevante din punct de vedere al viziunii și obiectivelor 

fundamentale ale dezvoltării sistemului energetic asumate prin Strategie.  

Tabel 1. Argumentarea detaliată a potențialului eficienței energetice în regiunea Centru, adaptat după 

(Prosan și Bîrhală, 2018) 

Criterii Argumente Surse date 

1. Importanța 

domeniului în 

economia 

regională 

Biomasa este resursa energetică care poate fi 

valorificată de pe cea mai mare suprafaţă din regiunea 

Centru. Culturile energetice (înfiinţate pe soluri 

degradate sau improprii agriculturii clasice) se pretează 

condițiilor de climă, relief și sol din Depresiunea 

Transilvaniei, iar suprafaţa forestieră este foarte mare 

în regiune, datorită prezenţei unor diviziuni importante 

ale Carpaților Orientali, Meridionali și ale Munților 

Apuseni. 

(ADR Centru, 

2014a, 2014b) 

 

Două sisteme hidrografice importante, Mureş̦ul și Oltul, 

oferă un potențial hidroenergetic care poate fi valorificat 

în zonele unde relieful se caracterizează prin pante 

accentuate (peste 7 grade), debitul acestor râuri și al 

afluenților lor depășind 60 - 70 m3/s (Oltul cu afluenți 

precum Cibin, Sadu etc.). Potențialul micro-

hidroenergetic poate fi valorificat pe sectoare 

importante ale Oltului, dar și al afluenților acestuia 

(Cibin, Râul Negru etc.), Arieş̦ului și Sebeş̦ului care 

sunt afluenți ai Mureş̦ului. Cel mai mare potențial micro-

hidroenergetic se află în judeţ̦ul Harghita. 

(ADR Centru, 

2014b) 
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La baza dezvoltării industriei energetice locale au stat 

bogatele zăcăminte de gaz metan din Podişul 

Transilvaniei şi într-o măsură mai mică zăcămintele de 

lignit din zona Baraolt. Gazul metan se extrage din 

domurile de la Sărmașu, Zău de Câmpie, Mediaş̦, 

Copșa Mică, Bazna, Nadeș, Deleni etc., iar lignitul din 

zona de nord –vest a judeţu̧lui Covasna (Baraolt). 

Regiunea Centru asigură peste 40% din producția de 

gaze a României. Oraş̦ul Mediaş̦ a devenit la începutul 

secolului trecut principalul centru de coordonare al 

activităților de extracție și distribuție a gazului metan din 

Transilvania. 

(ADR Centru, 

2010, p. 15, 

2014b) 

2. Piața Serviciile și industria au cele mai importante contribu ții 

la formarea valorii adăugate brute regionale: 44,9% 

respectiv 39,1%. Sectorul agricol contribuie în proporţie 

de 7,7%, iar construcţiile cu 8,3%. 

Produsul intern brut obținut în 2011 la nivelul regiunii 

Centru totalizează 61489,7 milioane lei preţ̦uri curente, 

reprezentând 11% din valoarea produsului intern brut 

al României. Privită prin prisma acestui indicator, 

regiunea Centru ocupă locul al 3-lea în rândul celor 8 

regiuni de dezvoltare ale României. Prin valoarea 

P.I.B./locuitor de 25997 lei, regiunea Centru se situa pe 

poziția a treia la nivel național, după regiunea 

Bucureșţi-Ilfov și regiunea Vest. Conform Profit.ro, 

regiunea Centru s-a menținut pe locul al 3-lea și în 

2017. 

(ADR Centru, 

2014b; Baniță, 

2019)  

 

 

 

 

 

Regiunea Centru dispune de un important potenţial 

energetic, valorificat prin două termocentrale cu o 

putere instalată totală de 900 MW, funcţionând pe bază 

de gaze naturale și cărbune inferior şi prin 

hidrocentralele amplasate pe valea Sebeş̦ului, pe 

cursul mijlociu al Oltului şi al unor mici afluenţi ai 

acestuia, cu o capacitate totalizând aproape 600 MW. 

Producţia de energie electrică a regiunii reprezintă 7% 

din producţia națională, peste un sfert din aceasta fiind 

produsă în hidrocentrale. 

(ADR Centru, 

2014b) 

 

 

Regiunea Centru se confruntă cu o acută lipsă de forță 

de muncă. Persistă un complex de factori care 

determină acest lucru, iar îmbătrânirea demografică 

este doar unul din aceștia. Cele mai evidente sunt 

determinările date de migrația externă a forței de 

muncă, care este o strategie de creștere a veniturilor 

pentru familie. 

(Schliewenz et al., 

2018) 

Angajatorii găsesc din ce în ce mai greu forță de muncă 

specializată. În mod evident, această situație are drept 

principală cauză neconcordanța între ceea ce oferă ca 

rezultate sistemul de pregătire profesională şi profesiile 

şi specializările cerute de piața muncii. 

(Schliewenz et al., 

2018) 
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Conform rezultatelor ultimului Recensământ al 

Populaţiei, regiunea Centru are o populaţie totală de 

2360,8 mii persoane din 22,171 mii de persoane 

reprezentând populația totală a României. 

(INS, 2019) 

La 01.01.2018, conform Balanţei Forţei de Muncă, 

resursele de muncă ale regiunii erau în număr de 

1476,1 mii persoane din care populaţia ocupată civilă 

reprezenta  70,8% din aceste resurse. 

Sectorul serviciilor deţine cea mai mare pondere din 

populaţia ocupată civilă (45%) fiind urmat de industrie 

şi construcţii (38,2%). Populaţia ocupată în agricultură 

are o pondere de 16,8%, mai mică decât media 

naţională. 

Rata şomajului înregistrat la data de 31 martie 2019 a 

fost de 2,9%, fiind înregistraţi 29,6 mii şomeri, fiind în 

scădere față de anii precedenți. 

Conform datelor statistice ale ANOFM, cei mai 

importanţi angajatori din regiune, ca număr de salariaţi 

erau: SC Autoliv România SRL, SNGN Romgaz SA, 

Selgros Cash&Carry SRL, SNTGN Transgaz SA, 

Schaeffler România SRL, Delgaz Grid SA,  SC 

Continental Automotive Systems Sibiu, Bosch 

Automotive SRL, SC Faurecia Romania SRL. 

(EURES, 2019) 

3. Intensitatea de 

inovare 

În prezent valorificarea și utilizarea resurselor 

regenerabile de energie implică investiții foarte 

costisitoare în tehnologie, în regiunea Centru fiind 

destul de puține proiecte care au ca principal obiectiv 

utilizarea resurselor alternative de energie. 

În regiunea Centru cele mai multe investiții au fost în 

centrale care folosesc biomasa și micro-hidrocentrale 

(ex: Zetea în judeţ̦ul Harghita, Arpaşu de Sus în judeţ̦ul 

Sibiu). 

(ADR Centru, 

2014b) 

 

 

Existenţa unor proiecte implementate deja de 

valorificare a biomasei lemnoase: Proiectul Rumeguş 

2000; Grupurile energetice în cogenerare pe biomasă 

lemnoasă de la Holzindustrie Sebeş; Incubatorul de 

Afaceri Sfântu Gheorghe - sursa de căldură pe 

biomasă pentru încălzire clădire de birouri. 

(ADR Centru, 

2014a) 

Proiectul privind achiziționarea și montarea de 3000 de 

panouri fotovoltaice va fi implementat utilizând o 

finanţare nerambursabilă acordate prin Regio – 

Programul Operaţional Regional 2014 – 2020, Axa 

prioritară 3 – ”Sprijinirea tranziţiei către o economie cu 

emisii scăzute de carbon”, Prioritatea de Investiţii 3.1, 

care asigură fonduri pentru ”Sprijinirea eficienței 

energetice, a gestionării inteligente a energiei şi a 

utilizării energiei din surse regenerabile în 

infrastructurile publice, inclusiv în clădirile publice, şi în 

sectorul locuinţelor”. În acest caz este vorba chiar de 

operaţiunea ”A – Clădiri Rezidenţiale”. 

(ProAlba, 2019) 
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4. Disponibilitatea 

resurselor umane 

calificate 

Deși numeroasă, populația ocupată în agricultură are o 

vârstă medie ridicată, fiind formată, de cele mai multe 

ori din persoane fără o pregătire de specialitate 

adecvată, fapt resimțit mai acut la asimilarea noilor 

tehnologii de producție. De asemenea, celor mai multor 

conducători de exploatații agricole individuale le lipsesc 

cunoștințele de bază în domeniul organizării afacerilor 

(ex: cunoștințe privind managementul în domeniile 

agricol și agro-alimentar, precum și informații privind 

noile tehnologii agricole). 

(ADR Centru, 

2014b) 

 

 

Un aspect important de amintit este desființarea unui 

număr mare de școli profesionale și tehnice din 

regiunea Centru, care s-a dovedit a avea efecte 

negative pe termen lung, prin lipsa de specialiști 

calificați pe domeniul tehnic în comparație cu cerințele 

de pe piața muncii. În prezent, accesul la formarea 

competențelor de bază și a competențelor cheie pe 

domeniul profesional și tehnic, prezintă încă probleme 

serioase și are nevoie de inițiative și efort susținut. La 

nivel regional există o problemă accentuată privind 

calitatea competențelor pentru anumite calificări, acest 

aspect diminuând considerabil șansele la angajare. 

În ultimii ani, extensia cantitativă, creșterea mare a 

numărului de studenți, a însemnat o descreștere a 

calității, atât datorită lipsei personalului didactic 

specializat, a infrastructurii adecvate, cât și datorită 

scăderii ștachetei de exigență. 

(ADR Centru, 

2014b) 

5. Valorificarea 

unor resurse 

locale 

Biomasa reprezentată prin culturile energetice şi 

suprafața forestieră. 

Energia solară - prin panourile fotovoltaice. 

Potențialul hidroenergetic - folosirea râurilor Mureș și 

Olt. 

Producția de gaze - prin folosirea zăcămintelor de de 

gaz metan. 

Potențial energetic eolian. 

(ADR Centru, 

2014b) 

În contextul actual, firmele însele sunt tot mai active în 

înființarea de structuri de sprijin pentru mediul de 

afaceri sub formă de clustere sau rețele de cooperare. 

În acest domeniu, regiunea Centru face pionierat în 

România, conducând detașat ca număr de clustere (24 

de clustere pe diferite domenii) şi fiind bine integrată în 

rețelele naționale și internaționale. 

(Schliewenz et al., 

2018) 

 

 

Clusterele destinate energiei din regiunea supusă 

cercetării sunt: Clusterul Renerg Centru, reprezentat de 

ADR Centru; Clusterul Green Energy Covasna, 

reprezentat de Asociaţia Green Energy. 

(Inno Consult, 

2009, p. 3) 
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Resursele  naturale,  capacitățile  de  prelucrare  şi  

distribuție  din  regiunea  Centru  (rețele  de  distribuție 

regionale)  oferă  o  bază  stabilă  pentru  existența  unor  

lanțuri  de  valori  regionale    consecutive  –  de  la 

producție  până  la  vânzare  pe  teritoriul  regiunii. 

Energia  și  Energia  verde  (biomasă,  energie  solară  

și  potențial  hidroenergetic)  –  alimentare  cu gaz  

metan  –  producție,  transport  şi  piață  în  regiune  

precum  şi  în  afară,  a  gazului  metan,  surse de  

energie  regenerabilă  –  producție  și  furnizare  de  

energie  (cu  mențiunea  că  marii  furnizori  de energie  

au  recunoscut  valoarea  energiilor  regenerabile  şi  

fac  concurență  masivă  furnizorilor regionali)  –  

producătorii  sunt  atrași  astfel  în  lanțurile  valorice  

naționale  și  europene,  totuși ofertanții  locali şi 

regionali sunt fie absorbiți de marile  concerne, fie  scoși  

de  pe  piață). 

O   serie  de  întreprinderi  de o importanță majoră din  

regiunea  Centru,  sunt  prezente  în industria de materii  

prime și  energie: Romgaz și  Transgaz,  Hidroelectrica, 

Apuron  Energy  SRL, CONECON  EN.RG. SRL, ELK  

Energy  GmbH, RWE Energy SRL, Kronstadt Energii  

Regenerabile  SRL  şi  firmele  de  distribuție  aferente. 

(Schliewenz et al., 

2018) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6. Nivelul de 

colaborare între 

actori 

Regiunea Centru a reuşit să atragă într-un singur an, 

2015, investiții străine directe (I.S.D.) în valoare de 

5831 milioane euro (9% din totalul ISD din România), 

conform datelor Băncii Naționale a României, regiunea 

Centru plasându-se pe poziția a doua, după regiunea 

București-Ilfov în ceea ce privește totalul investițiilor 

străine. Dacă se iau în calcul doar investițiile greenfield, 

ponderea regiunii Centru în totalul investițiilor străine 

din România s-a ridicat la 11,9% în anul 2015 (4,34 

miliarde euro). Activitățile spre care s-au îndreptat cele 

mai importante investiții la nivel naţional sunt industria 

prelucrătoare, intermedieri financiare şi asigurări, 

comerţ, construcţii şi tranzacţii imobiliare, energie 

electrică, gaze şi apă. 

(ADR Centru, 

2018) 

7. Gradul de 

sofisticare 

tehnologică 

În anul 2014, valorificarea și utilizarea resurselor 

regenerabile de energie implică investiții foarte 

costisitoare în tehnologie, în regiunea Centru fiind 

destul de puţine proiecte care au ca principal obiectiv 

utilizarea resurselor alternative de energie. În regiunea 

Centru cele mai multe investiții au fost în centrale care 

folosesc biomasă și micro-hidrocentrale (ex: Zetea în 

judeţ̦ul Harghita, Arpaşu de Sus în judeţ̦ul Sibiu). 

(ADR Centru, 

2014b) 

 

 

 

 

 

În prezent, s-au aprobat fonduri europene Regio pentru 

achiziția și montarea panourilor fotovoltaice care 

produc energie electrică. 

(ADR Centru, 

2019a) 
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Viziunea Strategiei Energetice a României se bazează pe atingerea a opt obiective strategice şi pe 

implementarea unui program de investiţii strategice de interes naţional. 

În acest context, există premisele ca, prin dezvoltarea sectorului energetic, ținând cont de 

disponibilitatea resurselor și de stabilitatea dată de maturitatea tehnologiilor tradiționale, România să 

își consolideze statutul de furnizor regional de securitate energetică în regiune. 

În ceea ce priveşte exemplele de inițiative din domeniul economiei circulare din regiunea de dezvoltare 

Centru a României au fost cartografiate și redate în tabelul de mai jos. 

 

Tabel 2. Inițiative în domeniul economiei circulare pe regiunea Centru  

Subiect Titlu proiect Nume 

firmă/organizație 

Locație  

Reciclare  Omul gospodar reciclează, SIGUREC 
mobil primează (SIGUREC, 2018) 

SIGUREC Târgu Mureș  

Reciclare Reciclarea merge strună, cu suporterii 
împreună (Patrula de Reciclare, 2019a) 

Patrula de 
reciclare 

Târgu Mureș 

Educație 
ecologică  

Un mediu pentru o viață sănătoasă 
(ASINED&NAIART, 2018) 

Asociaţia 
ASINED&NAIART 
Târgu Mureş 

Târgu Mureș  

Reciclare Campania România reciclează (Environ, 
2019) 

ENVIRON Bălan, Hargita 

Eeconomie 
circulară 

Parteneriate și cooperare internațională 
pentru dezvoltarea conceptului de 
economie circulară și reducerea 
consumului de produse de unică 
folosință din plastic în Regiunea Centru 
(ADR Centru, 2019b) 

ADR Centru Sfântul 
Gheorghe  

Bioeconomie ECO BUSINESS - "Tot ceea ce este 
biologic corect este şi economic 
avantajos" (Fundația pentru Parteneriat, 
2019) 

Fundația pentru 
Parteneriat 

Miercurea Ciuc 

Reciclare Omul gospodar reciclează, SIGUREC 
mobil primează (SIGUREC, 2018) 

SIGUREC Brașov 

Reciclare Proiect pilot de colectare separată a 
deșeurilor reciclabile în zona de case din 
Șchei (BRAI CATA, 2019) 

Brai-Cata Brașov 

Reciclare Campania “Brașov reciclează” 
(ECOTIC, 2019) 

ECOTIC Brașov 

Reciclare Arată că-ți pasă! Coleactează selectiv! 
(COLEGIUL TEHNIC TRANSILVANIA, 
2011) 

Colegiul Tehnic 
„Transilvania” 
Brașov 

Brașov 

Bioeconomie  Eficiență energetică în industria 
agroalimentară (energynomics.ro și 
TMT PR, 2019) 

Energyromics.ro 
și TMT PR 

Brașov  

Reciclare Sistem de management integrat al 
deșeurilor în județul Sibiu (Consiliul 
Judeţean Sibiu, 2019) 

Consiliul 
Județean Sibiu 

Sibiu 

Reciclare Omul gospodar reciclează, SIGUREC 
mobil primează (SIGUREC, 2014) 

SIGUREC Sibiu  

Informare, 
economie 
circulară 

Open Source Circular Economy Days 
(EdgeRyders, 2016) 

EdgeRyders Sibiu  
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Reciclare Reciclarea merge strună, cu suporterii 
îmrepună (Patrula de Reciclare, 2019b) 

Patrulă de 
reciclare 

Alba Iulia  

Reciclare  Campanie de informare și colectare 
DEEE în Alba Iulia (Colecteaza.ro, 
2018) 

RoRec Alba Iulia  

Economie 
circulară  

Atelierul QUIB (Quib, 2018) QIUB Brașov 

Economie 
circulară 

PlastiCircle (PlastiCircle, 2019) Municipalitatea 
Alba Iulia 

Alba Iulia  

 

În încheiere, este important de menționat că, în regiunea Centru, subdomeniul energiei regenerabile 

prezintă un potențial 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 

energie regenerabilă din biomasă, energie solară, hidroenergie și energie eoliană. 
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CAPITOLUL 4. DISCUŢIILE INVITAŢILOR ȘI ALE CELOR 

PREZENŢI 
 
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 energetică în economia tradiţională şi circulară în viziunea participanților 

Nivelul Caracteristici Sursa 

1. Piaţa 

mondială 

Comisia Europeană a adoptat în 2015 un plan de 

acțiune pentru accelerarea tranziției spre economia 

circulară pentru a închide ciclul de viață al produselor 

de la producție și consum, până la managementul 

deșeurilor și piața secundară a materiilor prime. 

Pentru dezvoltarea economică durabilă, este 

necesară sporirea independenței energetice și a 

securității prin utilizarea tuturor resurselor energetice 

locale și regionale, dintre care biomasa este centrală. 

Erol MURAD, 

Universitatea 

Politehnică Bucureşti 

 

Tranziția către un model economic mai durabil 

necesită investiții pe scară largă. Spre exemplu, 

Comisia Europeană estimează că, pentru a atinge 

numai obiectivele UE privind politica în domeniul 

energiei și al climei, sunt necesare investiții de cca 

170 de miliarde de euro. 

Gabriela TÂRAU, 

Agenţia pentru 

Dezvoltare Regională 

Centru  

Piaţa mondială

Piaţa din Romȃnia

Trecerea spre o economie circulară 

Inovaţii din economia circulară

Analiza multicriteriala
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- Reţeaua EREK Centrul European de Cunoştinţe 

pentru Eficienţa Resurselor a creat un instrument cu 

ajutorul căruia puteţi autoevalua eficienţa cu care 

utilizaţi resursele în întreprinderi. 

- Instrumentul acoperă 11 sectoare industriale și 

evaluează modul în care o anumită întreprindere își 

desfășoară activitatea în ceea ce privește consumul 

de apă și energie, producerea de deșeuri și utilizarea 

materialelor. 

- Pe baza acestei evaluări, întreprinderile primesc un 

raport cu recomandări personalizate cu privire la 

modul în care pot obţine economii mai mari de 

resurse şi implicit reducerea costurilor. 

Cristina LEUCUTA, 

CLUSTERO 

 

 

 

 

- Prin intermediul pirolizei anoxice sau a proceselor de 

gazeificare controlate din biomasă se obține gazul 

combustibil și un compus steril de carbon activ cu o 

capacitate mare de absorbție a gazului și a lichidului, 

care se numește BIOCHAR. 

- BCH cu metale puţin volatile și grele, numită 

AgriBiochar încorporat în sol, este cea mai 

economică și mai ecologică metodă de sechestrare a 

carbonului pentru perioade lungi de timp. Din 

biomasă, conținutul de carbon de 30-50% este 

imobilizat în sol. Este cunoscut pentru moderarea 

acidității solului, creșterea cantității de apă și reținere 

a nutrienților, beneficiind de microbii din sol, 

creșterea randamentelor plantelor și mult mai mult. 

Erol MURAD, 

Universitatea 

Politehnică Bucureşti 

Avantajele pentru municipalitate a conceptului de 
Smart City pot fi˸ 
- Gestiune eficientă a consumului energetic, 
componentă de bază într-o arhitectură Smart City 

- Creşterea nivelului de conştientizare a locuitorilor faţă 
de problema eficienţei energetice 

- Instrumentul necesar implementării proiectelor 
integrate strategice  

- Externalizarea serviciului de management energetic, 
serviciu obligatoriu în cazul localităţilor cu peste 
20000 de locuitori, conform legii Eficienţei 
Energetice. 

Mihai HUZMEZAN, 

Adrem Group 

2. Piaţa din 

Romȃnia 

Planul de Dezvoltare a Regiunii Centru pentru 2014 - 

2020:  

- Protecția mediului înconjurător și amenajarea, 

extinderea sau modernizarea infrastructurii tehnice 

de mediu; 

- Conservarea biodiversității; 

- Diminuarea efectelor schimbărilor climatice și 

prevenirea riscurilor naturale; 

- Utilizarea resurselor alternative de energie; 

- Îmbunătățirea eficienței energetice în sectorul public, 

casnic și economic. 

Gabriela TÂRAU, 

Agenţia pentru 

Dezvoltare Regională 

Centru 
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Pentru a valorifica oportunitățile oferite de economia 

circulară, comunitatea de afaceri din regiunea Centru 

va trebui să conștientizeze rolul fundamental al 

utilizării eficiente a resurselor. Politicile și programele 

viitoare vor avea ca obiective sprijinirea 

ecoinovatorilor și creșterea eficienței utilizării 

resurselor în ansamblul economiei. 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 precum: turismul, 

agricultura şi producția de alimente. 

Parteneriate pentru eco-inovare şi bioeconomie: 

- Programul de Cooperare Elveţiano-Român, Proiectul 

ECO Partner cu parteneri Centrul Naţional pentru 

Producţie şi Consum Durabile, Asociaţia Genoveză 

pentru Dezvoltarea Economiei Circulare şi 

CLUSTERO, Asociaţia Clusterelor din România şi 

obiectivul principal e crearea Reţelei Naţionale de 

Eco-Inovare Green Club (www.cnpcd.ro); 

- DanuBioValNet Interreg Danube Parteneriat inter-

cluster pentru stimularea eco-inovării prin 

dezvoltarea unei rețele comune cu  valoare adăugată 

bazată pe bio pentru regiunea Dunării. 

Cristina LEUCUTA, 

CLUSTERO 

România are performanțe modeste în cadrul 

sistemului de eco-inovare al UE. Este nevoie de 

experţi, actori-cheie şi întreprinderi care să 

beneficieze de informaţii, training şi vizite de studiu cu 

tematică privind eficiența resurselor şi producţia 

curată, eficiența energetică, eco-design, management 

de mediu etc. 

- Ce este Ingenius Net: un cadru care permite 

membrilor să se conecteze, să se sprijine reciproc în 

diferite iniţiative menite să dezvolte și să consolideze 

mediul antreprenorial local pentru a trece către o 

economie a cunoașterii, a specializării inteligente și a 

creşterii coeziunii prin globalizare. 

- Ingenius Hub: Hub-ul este un instrument important în 

stimularea antreprenoriatului, dar și în gestionarea 

unei rețele, fiind un spațiu care prin definiție este 

efervescent, în cadrul căruia se petrec evenimente de 

afaceri și dezbateri și care funcţionează pe principiul 

“sharing economy” cu resurse aduse împreună și 

utilizate în comun, astfel încât costurile individuale 

sunt reduse. 

Rodica LUPU, 

Ingenius Net 
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3. Trecerea 

spre o 

economie 

circulară 

Elementele cheie ale eco-inovarii: 
a) Îmbunătăţirea produsului (reducerea 

consumului de materii prime şi de energie, întreţinere 
mai uşoară şi posibilitatea de reciclare a produsului, 
optimizarea performanţelor produsului, îndeplinirea 
cerinţelor legislative viitoare în avans, directiva de 
eco-design etc); 

b) Îmbunătăţirea activităţii întreprinderii 
(creşterea eficienţei procesului de producţie din punct 
de vedere al consumului energetic, generarea de 
deşeuri, emisii în aer şi apă etc., 
reducerea/eliminarea substanţelor periculoase, 
creşterea capacităţii ecoinovative ale întreprinderii, 
un produs mai bun/o întreprindere cu o imagine 
îmbunătăţită şi poziţie mai bună pe piaţă etc. 
Îmbunătăţirea atitudinii utilizatorului/clientului (mai 
informat şi educat, gata de schimbare, utilizarea 
redusă de energie şi apă, produse mai bune calitativ, 
utilizarea mai îndelungată a produsului etc.). 

Cristina LEUCUTA, 

CLUSTERO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4. Inovaţii din 

economia 

circulară 

MISCANTHUS GIGANTEUS – Planta Energetică, O 
resursă importantă pentru celuloză, bioplastic şi 
energie:  
- Planta energetică Miscanthus face parte din 
categoria plantelor C4, foarte rezistentă şi perenă, 
originară din Asia. Fiind o plantă ierboasă sterilă, se 
înmulţeşte doar pe cale vegetativă, prin rizomi; 

- Este înregistrată în Catalogul Oficial al Soiurilor de 
Plante de Cultură din România; 

- Este în lista MADR a culturilor energetice 
nonagricole; 

- Este eligibilă pentru subvenţiile APIA; 
- Miscanthusul se plantează în primăvară şi odată 
plantat poate rămâne în sol timp de 20-25 ani. În 
primul an de la plantare, nu se recoltează, deoarece 
nu prezintă randament din punct de vedere economic 
şi este lăsat pe teren; 

- În primăvara anului următor, miscanthusul creşte, 
frunzele cad din nou în toamna/iarnă, oferind nutrienţi 
pentru sol dar şi o erbicidare naturală; miscanthusul 
se recoltează la începutul primăverii. Ciclul acesta se 
repetă în fiecare an. 

Alexandru COMAN & 

Ioan SĂBĂU, Alianţa 

Pentru Energie 

Regenerabilă SRL 
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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 definirea Strategiei Romȃniei pentru tranziţia către o economie circulară 2020-2030. 

Pornind de la oportunităţile tehnologice selectate ca urmare a discuţiilor 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) Biomasă pentru energie. 

b) În ceea ce priveşte trendul viitor considerăm că va fi al materialelor textile și al resurselor 

energetice recuperate din procese. 

c) Energie verde. 

d) Energie eoliană. 

După completarea fișei de lucru s-au prezentat în plen toate aceste posibile aspiraţii considerate mai 

promiţătoare/relevante pentru regiune, iar rezultatele acestea au arătat că 50% dintre respondenți 

consideră că industria energetică se află pe o piață emergentă. 

 

În ceea ce priveşte oportunitatea oferită de economia circulară industriei energetice, răspunsurile au 

fost următoarele (întrebarea nr.4): 

a) Simbioză industrială, crearea de noi industrii, reconversie profesională. 

b) Biomasă biogaz. 

c) Valorificarea și reciclarea biomasei și a energiei neutilizate pe principiile industriei. 

d) Valorificarea eficientă a resurselor materiale cu eficiență energetică. 

 

Privind premisele bune de start putem spune că peste 22% dintre respondenți consideră că acestea 

există, în timp ce 9,68% consideră că avem resurse umane calificate în acest sens, iar 9,68% 

consideră că există infrastructură în acest sens. 

 

La întrebarea privind existenţa unui ecosistem de actori care ar fi potențial interesați peste 21% dintre 

respondenţi consideră că autorităţile publice, în timp ce 50% consideră că mediul privat ar trebui să 

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

    

Printre provocările identificate de respondenţi se numără (întrebarea 7): 

a) Rezistența la schimbare a specialiștilor; lipsa de asumare politică; surse de finanțare; 

educația. 

b) Valorificarea energetică locală a biomasei reziduale cu maxim 10 km transport, fără 

reziduuri toxice și eficient economic. 

c) Crearea lanțului valoric și legiferarea contractului de eficiență energetică. 

Cercetare/dezvoltare în cadrul unităților economice din România prin centre de transfer 

tehnologic. 

d) Finanțarea de către bănci este dificilă; cultura/educația; implicarea autorităților.  

 

Continuând de la rezultatele prezentate anterior, sumarizăm următoarele: 

1) În evoluția sectorului energetic, România va urma cele mai bune practici de protecție a 

mediului, cu respectarea țintelor naționale asumate ca stat membru UE. În egală măsură, 

dezvoltarea sistemului energetic va asigura eficiența energetică, așa cum este definită în 

directivele UE și legislația națională. 

2) Pe parcursul anului 2016, CE a prezentat două pachete de propuneri de reformă a politicilor 

europene în domeniul energiei, anticipate în 2015 prin Strategia-cadru a Uniunii Energetice. 

Proiectul respectiv a fost lansat în februarie 2015, iar prin acest proiect Uniunea Energetică 
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are ca scop creșterea gradului de integrare în sectorul energetic. Acest fapt se poate îndeplini 

prin coordonarea statelor membre în cinci domenii interdependente și anume “pilonii” Uniunii 

Energetice. Aceștia sunt: securitate energetică, solidaritate și încredere; piață europeană a 

energiei pe deplin integrată; contribuția eficienței energetice la moderarea cererii de energie; 

decarbonizarea economiei; cercetarea, inovarea și competitivitatea.  

3) România dispune de resurse bogate și variate de energie regenerabilă: biomasă, hidroenergie, 

potențial geotermal, respectiv pentru energie eoliană și fotovoltaică. Acestea sunt distribuite 

pe întreg teritoriul țării și vor putea fi exploatate pe scară mai largă pe măsură ce raportul 

performanță - preț al tehnologiilor se va îmbunătăți, prin maturizarea noilor generații de 

echipamente și instalații aferente. 

4) România are un mix energetic echilibrat și diversificat. Această realitate este ilustrată inclusiv 

de performanțele principalelor companii producătoare de energie, concentrate, fiecare, asupra 

exploatării a câte unui tip de resursă energetică primară, precum și de operatorii de transport 

de energie electrică și gaze naturale. Marile companii în care statul este acționar majoritar 

reprezintă coloana vertebrală a Sistemului Energetic Național. Ținând cont de poziționarea 

geografică și strategică a României, precum și de viziunea de dezvoltare a sectorului energetic, 

aceste companii au potențialul de a deveni veritabile campioane regionale. 

5) Cele opt obiective strategice ale sectorului energetic românesc sunt exprimate concret printr-

un set de obiective operaționale. La rândul lor, obiectivele operaționale sunt urmărite prin 

intermediul unor acțiuni prioritare. 

6) Ponderea resurselor energetice primare în producția de energie electrică, în anul 2017, a avut 

următoarea structură: energia electrică produsă din cărbune (lignit și huilă) 27,5% (17,3 TWh); 

energia electrică produsă în centralele hidroelectrice 23% (14,4 TWh); energia electrică 

produsă în centrala nucleară de la Cernavodă 18,3% (11,5 TWh); energia electrică produsă 

pe hidrocarburi (petrol și gaz) 17% (10,7T Wh); energia electrică produsă în instalații eoliene 

și fotovoltaice 13,5% (8,5 TWh), energia electrică produsă din biomasă 0,7% (0,4 TWh). 

7) România ar putea introduce un mecanism de sprijin pentru dezvoltarea potențialului biomasei 

în forme moderne și eficiente, însă dezvoltarea în continuare a parcurilor eoliene și solar 

fotovoltaice va continua, probabil, doar atunci când costul acestor tehnologii le va face 

competitive fără scheme de sprijin. Acest lucru este de așteptat să aibă loc în următorul 

deceniu, prin urmare se vor construi noi capacități eoliene și fotovoltaice în România, chiar în 

absența unei scheme de sprijin, după anul 2020. 

8) Comisia Europeană a adoptat în 2015 un plan de acțiune pentru accelerarea tranziției spre 

economia circulară pentru a închide ciclul de viață al produselor de la producție și consum, 

până la managementul deșeurilor și piața secundară a materiilor prime. Pentru dezvoltarea 

economică durabilă, este necesară sporirea independenței energetice și a securității prin 

utilizarea tuturor resurselor energetice locale și regionale, dintre care biomasa este centrală. 

9) Tranziția către un model economic mai durabil necesită investiții pe scară largă. Spre exemplu, 

Comisia Europeană estimează că pentru a atinge numai obiectivele UE privind politica în 

domeniul energiei și al climei, sunt necesare investiții de cca 170 de miliarde de euro. 

 

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 “ATRIBUTELE ECONOMIEI CIRCULARE PRIVIND EFICIENŢA 

ENERGETICĂ”. 

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... 
1. Biomasă pentru energie. 
2. În ceea ce privește trendul viitor, considerăm că va fi al materialelor textile și al resurselor energetice recuperate din 

procese. 
3. Energie verde. 
4. Energie eoliană. 

 

 

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

 Respondents  
Piață 

matură 
 

 

10.00% 

Piață 

emergentă 
 

 

50.00% 

Piață 

nouă 
 

 

10.00% 

  Details  Other (Specify) 
 

 

30.00% 
 

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

  Details  Valoarea actuală 3 
 

 

  Details  Creșterea medie anuală 6 
 

 
 

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

  Details  

 
 

 

1. Simbioză industrială, crearea de noi industrii, reconversie profesională. 

2. Biomasă biogaz. 

3. Valorificarea și reciclarea biomasei și a energiei neutilizate pe principiile Industriei. 

4. Valorificarea eficientă a resurselor materiale cu eficiență energetică. 

 

 

 

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

% of 
 Respondents  

Există 
premise 

bune de 

start 
 

 

22.58% 

Există 

performanță 
actuală 

 

 

9.68% 

Există 

tehnologii care 
pot fi adoptate 

 

 

19.35% 

Există 

produse 

pilot/ 

Brevete 
 

 

9.68% 

Există 
resurse 

umane 
 

 

9.68% 

Există 

infrastructură 
 

 

9.68% 

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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  Details  Other (Specify) 
 

 

19.35% 

 

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

 Respondents  
Public 

 
 

21.43% 

Privat 
 

 

50.00% 

  Details  Other (Specify) 
 

 

28.57% 
 

 

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

  Details  

 
 

1. Rezistența la schimbare a specialiștilor; lipsa de asumare politică; surse de finanțare, educația. 

2. Valorificarea energetică locală a biomasei reziduale cu maxim 10 km transport, fără reziduuri toxice și eficient ECONOMIC. 

3. Crearea lanțului valoric și legiferarea contractului de eficiență energetică. Cercetare/dezvoltare în cadrul unităților economice din 

România prin centre de transfer tehnologic. 

4. Finanțarea de către bănci este dificilă -cultura/educația; - implicarea autorităților. 
 

     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 

 

 6.67% 
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 

 

 

100.00% 

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 – APARIŢII MEDIA 
 

https://ms-my.facebook.com/scoalainformalabrasov/posts/682351362186604 

 

http://www.energy-circle.ircem.ro/ 

 

https://www.facebook.com/events/1840673202726700/ 

https://ms-my.facebook.com/scoalainformalabrasov/posts/682351362186604
http://www.energy-circle.ircem.ro/
https://www.facebook.com/events/1840673202726700/
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https://www.facebook.com/www.ircem.ro/posts/1746967232073078 

 

https://www.facebook.com/www.ircem.ro/posts/1746967232073078
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