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APLICAREA ECONOMIEI CIRCULARE ÎN SECTORUL APEI 
 
Conferința și workshopul ECONOMIA CIRCULARĂ ÎN MANAGEMENTUL       

RESURSELOR DE APĂ este un eveniment regional dintr-o serie de nouă organizate în             
România, cu accent pe diseminarea cunoștințelor colective globale privind aspecte ale economiei            
circulare, precum și pentru sensibilizarea opiniei publice și mobilizarea administrației naționale și            
regionale față de provocările globale actuale. 

Managementul resurselor de apă constituie o preocupare de interes public la nivel global,             
fiind cel de-al 6-lea între cele 17 Obiective de Dezvoltare Durabilă ale ONU, căutând să asigure                
disponibilitatea și managementul sustenabil al apelor și igiena pentru omenire. Conform           
Consiliului Mondial al Afacerilor pentru Dezvoltare Durabilă, se preconizează că în 2030 se va              
înregistra un deficit de 40% în asigurarea nevoilor de apă pe glob. 

Indisponibilitatea resurselor de apă dulce și dificultatea asigurării nevoilor umane pentru           
consumul de apă potabilă au determinat Forumul Economic Mondial (2015) să considere acesta             
ca fiind cel mai mare risc global pentru următorii 10 ani, cu efecte resimțite pe toate continentele.  

Totodată, sistemele de apă sprijină toate segmentele societății și ale industriei, astfel că             
oportunitățile oferite de aceste interfețe în a crea valoare suplimentară prin aplicarea principiilor             
economiei circulare, pot fi soluții pentru asigurarea unor parteneriate viabile în asigurarea            
dezvoltării durabile. 

Scopul conferinței este acela de a implica experți din industrie, specialiști din cercetare,             
cât și din educație și societatea civilă, discutând despre cele mai bune practici și modele               
disponibile, pentru a facilita tranziția spre economia circulară a României precum și conturarea             
unei strategii românești pe economie circulară pentru 2030. 

Programul evenimentului, va dezvolta un cadru pentru identificarea unor oportunități de           
parteneriate pentru aplicarea principiilor economiei circulare în managementul resurselor de apă           
precum și gestionare durabilă a apei. 

 

TEMATICA 
 
Sesiunea 1: Tendințele pieței resurselor de apă 
• Planificarea urbană pentru asigurarea resurselor de apă dulce și condițiilor de igienă 
• Asigurarea resurselor de apă brută pentru industrie 
• Risipa de apă 
Sesiunea 2: Calitatea vieții și amprenta de apă 
• Rolul resurselor de apă la nivelul comunităților 
• Stabilirea amprentei (consumului de apă) 
• Educația generațiilor în reziliența hidrică comunitară 
Sesiunea 3: Industria și cele mai bune tehnici disponibile 
• Economia circulară: Bariere și oportunități pentru calitatea apei, presiunea asupra acviferelor 
• Apele minerale și dezvoltarea durabilă 
• Efectul industriei 4.0 în consumul de apă 
Sesiunea 4: Infrastructura în managementul resurselor de apă 
• Investiții în infrastructura de apă – procesul strategic decizional 
• Parteneriate pentru asigurarea rezilienței comunitare – rolul instituțional și bugetarea           
participativă 
Sesiunea 5: Finanțarea în managementul resurselor de apă 
• Asigurarea serviciilor ecosistemice și a proliferării sistemelor ripariene  
• Finanțarea sustenabilă a proiectelor de management al resurselor de apă 
• Beneficii și recuperarea costurilor pentru serviciile de management al resurselor de apă 
Sesiunea 6: Geopolitica spațiului fluviului Dunărea și zonei Mării Negre 
• Interesul în zona Sud Est Europeană pentru resursele de apă și serviciile asociate acestora 
• Părți interesate, mecanisme instituționale și cadrul pentru dezvoltarea sustenabilă a Dunării și             
Mării Negre  
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08:30 - 09:00 Înregistrarea participanților 
09:00 - 09:15 Cuvânt de bun venit & Sesiunea 1 

● Dr. ing.ec. Elena Simina LAKATOS - Președinte IRCEM, Membru în grupul de            
coordonare ECESP 

● Flavius ARDELEAN - Consilier la Ministerul Mediului 
● Dr. ing. Alexandru STANILA - Asociația Forumului Inventatorilor din România 

09:15 - 09:45 Sesiunea 2 
● Prof. dr. ing. Eden MAMUT - Universitatea Ovidius din Constanța 

09:45 - 10:15 Sesiunea 3 
● Ion Danut JUGANARU - Manager General Camera de Comerţ, Industrie,          

Navigaţie şi Agricultură Constanţa (CCINA) 
● Mihaela FRINCU - Institutul Național de Cercetare și Dezvoltare pentru          

Inginerie Electrică ICPE-UPB 
10:15 - 10:45 Sesiunea 4 

● Marius ALBU - Administrația Națională a Apelor Române 
● Claudia MUSETOIU - Șef Serviciu Monitorizare Mediu, S.C. APA CANAL 2000           

S.A. PITEȘTI 
10:45 - 10:50 Poză de grup 
10:50 - 11:15 Pauză de cafea și networking 
11:15 - 12:15 Sesiunea 5 

● Constantin DAMIAN - SC Kema Tronic SRL - SONOELCHEMCELL Innovative          
NEPTUNE Project 

● Rares GAIDAMUT - Asociația pentru Dezvoltarea Intercomunitară ECOAQUA        
Călărași 

12:15 - 13:15 Prânz 
13:15 - 14:00 Sesiunea 6 

● Ioana VLAICU & Dr. Mihai GHITA - IMNR 
● Alin MURARIU – Asociația Română a Compostului 

14:00 - 15:00 WORKSHOP 
15:00 - 15:30 Pauză de cafea și networking 
15:30 - 16:15 WORKSHOP 
16:15 – 16:30 Sesiune Q&A, Închiderea conferinței 

 

 

 

 

 

 

  Institutul pentru Cercetări în Economie Circulară şi Mediu “Ernest Lupan”– IRCEM       
 



4 
 

DE CE SĂ PARTICIP? 

● Descoperiți cele mai bune practici din partea liderilor din industrie și obțineți îndrumări             
detaliate cu privire la modul de implementare eficientă a politicilor de economie circulară; 

● Aveți posibilitatea de a discuta cu factori de decizie experimentați ai părților interesate cheie              
din ONG-uri, afaceri, guvern și din lanțul de aprovizionare; 

● Evaluați performanța companiei și descoperiți pe ce trebuie să vă concentrați eforturile. 

 
SITE CONFERINŢĂ: 
Detalii suplimentare privind Conferința “APLICAREA ECONOMIEI CIRCULARE ÎN SECTORUL         
APEI” pot fi găsite pe paginile: 

● Website http://www.water-circle.ircem.ro/ 
● Facebook https://www.facebook.com/www.ircem.ro/  
● Website www.ircem.ro  

 

ÎNREGISTRAREA PARTICIPANŢILOR se poate face on-line accesând link-ul  

https://www.esurveyspro.com/Survey.aspx?id=dfd0285f-bf10-43bc-8b9d-d38c066e9407  

 
În speranța unei colaborări fructuoase între organizații, vă așteptăm să fiți alături de noi,              

sprijinindu-ne acțiunile pentru facilitarea tranziției spre economia circulară în România.  
Prin intermediul Conferinței “APLICAREA ECONOMIEI CIRCULARE ÎN SECTORUL APEI”         

ne propunem să implicăm părțile interesate în identificarea și conectarea practicilor circulare;            
formularea de recomandări pentru Guvernul României pentru a facilita o tranziție mai eficientă spre              
economia circulară; și identificarea de oportunități circulare pentru consolidarea competitivității          
economice internaționale și a calității vieții pentru toți. 

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, şi 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 celălalte 8 conferințe              
regionale, pe care vrem să le realizăm 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 2030. 

 
Conferința este coordonată de IRCEM şi sub auspiciile Platformei Europene a Stakeholderilor            

pe Economia Circulară (ECESP), o inițiativă comună a Comitetului Economic și Social European și a               
Comisiei Europene. Mai multe informații despre acest subiect pot fi găsite pe site-ul www.IRCEM.RO              
sau https://circulareconomy.europa.eu/platform/en/dialogue. 

Pentru orice informații vă stăm la dispoziție cu mare interes! 
  
 
Cu deosebit respect,  
Dr. Ing. Ec. Elena-Simina LAKATOS 
Preşedinte IRCEM 
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