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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 8 conferințe regionale şi o conferinţă naţională. 

 

Prin intermediul conferinței și a workshop-ului “APLICAREA ECONOMIEI CIRCULARE ÎN 

SECTORUL APEI”, care au avut loc la Constanța în data de 19 aprilie 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 peste 40 de 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 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 “APLICAREA ECONOMIEI CIRCULARE ÎN SECTORUL APEI” au avut 

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 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 
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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. 

 

Managementul resurselor de apă constituie o preocupare de interes public la nivel global, fiind cel de-

al 6-lea dintre cele 17 Obiective de Dezvoltare Durabilă ale ONU, căutând să asigure disponibilitatea 

și managementul sustenabil al apelor și igienă 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. 

Acest eveniment de amploare a avut rolul 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. 

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 sectorul apei.  

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

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

chestionarelor semistructurate care se vor folosi în cercetarea de piaţă.  

Elementele fișei de lucru precum şi variabilele chestionarelor au fost selectate în urma monitorizării 

unui volum mare de articole online pe subiecte privind industria apei şi impactul economiei circulare 

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

procesare a limbajului natural cu evaluarea umană. 

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

bază o analiză atât a actorilor cu potenţial de dezvoltare a principiilor economiei circulare, 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 
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identificarea creativă de soluţii au creat un cadru propice pentru dezbaterea relaxată a propunerilor, 

în vederea identificării aspiraţiilor pentru acest sector. 

Plecând de la premisele că sectorul apei deține tradiţie în regiune şi un istoric de performanţă la nivel 

regional şi naţional, IRCEM a fundamentat decizia de a considera acest sector unul de interes pentru 

economia circulară a României.  

Specializarea conferinţei din regiunea SE pe industria apei a fost determinată și în urma analizei 

profilelor companiilor din regiune şi a discuţiilor cu reprezentanţii din teritoriu. În plus, în regiunea SE 

activează mai multe clustere cu activitate de importanţă naţională şi internaţională:  Clusterul 

MEDGreen, Clusterul INOMAR, Romanian River Transport, Clusterul Maritim Românesc, Clusterul 

Regional Green Solutions Low Danube, Clusterul Bio Danubius, Clusterul Delta Dunării (ODAS) și 

Cluster Turistic Carpatin, cadru facilitator pentru dezvoltarea companiilor de profil arondate acestei 

regiuni. 

 

Imagini din timpul evenimentului 
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CAPITOLUL 2. METODOLOGIA DE LUCRU 

 

Conferinţa sectorială “APLICAREA ECONOMIEI CIRCULARE ÎN SECTORUL APEI” 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 “APLICAREA ECONOMIEI CIRCULARE ÎN SECTORUL APEI” 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 aproximativ de peste 40 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 afaceri/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 este adresată organizațiilor din sectorul apei 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 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 aplicarea economiei circulare în sectorul apei, 

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 
 

 

  

 
 

  
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 

APEI DIN REGIUNEA SUD-EST 
 
În cadrul conferinței “APLICAREA ECONOMIEI CIRCULARE ÎN SECTORUL APEI” s-a discutat 

despre modul în care economia circulară prezintă oportunități noi și fără precedent pentru a crea 

bogăție și bunăstare, precum și modul în care aceasta poate fi motorul esențial pentru atingerea 

obiectivelor ambițioase ale Organizaţiei Națiunilor Unite pentru anul 2030 și a obiectivelor de 

dezvoltare durabilă, în special ODD6 - apă curată şi sanitație, și ODD13 - viaţa acvatică. 

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

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

sectorul apei.  

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. 

 

Tabel 1. Argumentarea detaliată a potențialului domeniului apelor în Regiunea SE (adaptat după 

(Prosan și Bîrhală, 2018)) 

Criterii  Argumente  Surse date  

C1. Importanța 

domeniului în 

Un sector important pentru regiune cu un 

număr semnificativ de angajați este cel 

naval. În regiune funcționează 5 șantiere 

(ADR Sud-Est, 2011) 

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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economia 

regională  

navale, la Brăila, Galați, Tulcea, Mangalia, 

Constanța. În anul 2011, 30,34% din 

investiţii au fost efectuate de întreprinderi 

de mari dimensiuni, deținând și ponderea 

cea mai mare în investiții, liderul sectorului 

a fost sectorul metalurgic. Firmele mari din 

regiune din domeniile metalurgic, șantiere 

navale, construcții, panificație dețin o 

pondere însemnată a numărului de 

salariați.  

Rețeaua de căi navigabile se situează în 

întregime pe partea de sud și sud est a 

României cu o densitate de 6,5 

km/1000kmp; lungimea rețelei este de 

1.779 km din care 1.075 Dunărea 

navigabilă internațională, 524 km brațele 

navigabile ale Dunării, 91 km căi navigabile 

artificiale (canelele Dunărea – Marea 

Neagră și Poarta Albă – Năvodări); în 

rețeaua de căi navigabile interioare și 

Marea Neagră sunt intergrate 36 de porturi 

din care 3 porturi maritime, 4 porturi fluvio-

maritime și 26 porturi fluviale.  

(ADR Sud-Est, 2014) 

În timp ce în Uniunea Europeană 

aproximativ trei sferturi din transportul total 

intern de marfă s-a realizat în 2014 pe cale 

rutieră, şi doar 6,7% pe râurile interne, 

Olanda şi România sunt ţările unde 

transportul fluvial de marfă a avut cele mai 

importante ponderi din UE, 46% respectiv 

29%.  

(Agerpres, 2017) 

În anul 2006 în porturile româneşti au fost 

încărcate şi descărcate aproximativ 47 

milioane tone de mărfuri, iar volumele au 

crescut treptat cu 4,6% în 2007, respectiv 

3,1% în 2008, atingând în acest an ca punct 

maxim puţin peste 50 milioane de tone 

mărfuri. Anul 2008 a adus porturilor 

maritime româneşti în general, Portului 

Constanţa în special, un trafic de mărfuri 

record pentru ultimii 20 de ani. Potrivit 

datelor statistice disponibile, în anul 2006 la 

terminalele specializate din porturile 

maritime româneşti au fost înregistaţi 

29.429 de pasageri, în 2007 au fost 

înregistraţi 12.000 de pasageri, pentru ca în 

2008 să fie atins un maxim de 38.154 de 

pasageri. Aproximativ 90% dintre aceştia 

au fost pasageri aflaţi în diferite excursii, 

îmbarcaţi pe nave de croazieră.  

(Consiliul Concurenţei, 2010) 
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 La nivelul regiunilor de dezvoltare, 

ponderea cea mai mare a populaţiei 

deservite de sistemul public de alimentare 

cu apă, în total populaţie rezidentă, s-a 

înregistrat în regiunea Bucureşti-Ilfov 

(82,2%), urmată de regiunea Sud-Est 

(74,7%). Regiunile cu gradul cel mai redus 

de racordare sunt: Nord-Est (46,2%) şi 

Sud-Vest Oltenia (53,7%). 

(INS, 2017a)  

C2. Piața  Ca urmare a emiterii Ordinului M.A.D.R. nr. 

772/2007 (referitor la criteriile de 

recunoaștere a organizațiilor de 

producători din sectorul pescuitului și al 

acvaculturii) s-a obținut o recunoaștere la 

nivelul Comisiei Europene a unui număr de 

4 organizații de producători autohtoni (una 

pentru acvacultură și alte trei pentru 

pescuitul comercial). Prin înființarea 

acestor organizații, gruparea actorilor din 

industria procesatoare contribuie 

semnificativ la îmbunătățirea calității 

produselor din pește și implicit la 

îmbunătățirea funcționalității pieței 

produselor pescărești.  

(Ministerul Mediului şi 

Schimbărilor Climatice și 

Ministerul Agriculturii şi 

Dezvoltării Rurale, 2014) 

Porturile în care a fost desfăşurată cea mai 

intensă activitate în cursul semestrului I şi 

al trimestrului II 2017 sunt: Constanţa, cu o 

pondere de 80,8% şi 81,7%, Midia (cu 

ponderi de 15,5% şi respectiv 14,8%) şi 

Galaţi (cu 2,5%, respectiv 2,9%).  

(INS, 2017b) 

Piață internă cu potențial mare de 

absorbție. Oportunitate de creștere a 

capturilor prin dezvoltarea unei flote 

adecvate de pescuit. 

Constatări ale observatorului 

regional și discuții cu actorii 

locali.  

C3. Intensitatea 

de inovare în 

domeniu 

Inovarea este redusă, însă există 

numeroase oportunități de dezvoltare, a 

acvaculturii ecologice, spre exemplu prin 

accesarea fondurilor structurale și de 

investiții europene existente - ex.: 

Programul Operațional pentru Pescuit și 

Afaceri Maritime (POPAM) 2014 - 2020. Se 

constată apariţia utilizării energiei verzi - 

panouri fotovoltaice şi a acvaculturii în 

sistem recirculant. 

(Ascociația pentru Dezvoltare 

Durabilă Prut-Dunăre-Galați, 

2016) 

În Regiunea Sud Est avem institute de 

renume, dotate cu baze de cercetare și 

microproducție: Institutul Naţional de 

Cercetare-Dezvoltare „Delta Dunării” 

Tulcea și Institutul Naţional de Cercetare-

Dezvoltare Marină „Grigore Antipa” 

(ADR Sud-Est, 2017) 



 
 

1
3

 
Constanţa. La Universitatea Dunărea de 

Jos din Galaţi a fost înfiinţat în 2015 Centrul 

Român pentru Modelarea Sistemelor 

Recirculante de Acvacultură (centru de 

cercetare dedicat acvaculturii)  

Implicarea directă a autorităților publice 

poate contribui la colaborarea între 

producători și mediul academic/institutele 

de cercetare. 

Pentru ridicarea gradului de instrucţie la 

nivelul tuturor lucrătorilor din sectorul 

pescăresc, este necesar să se promoveze 

şcolile profesionale, liceale şi post liceale 

cu profil de pescuit, acvacultură şi 

procesarea peştelui. 

(Ministerul Agriculturii şi 

Dezvoltării Rurale, 2014) 

C4. 

Disponibilitatea 

resurselor umane 

calificate în 

domeniu 

Deși s-a produs această sporire a locurilor 

de muncă, ca urmare a unei analize a forței 

de muncă implicate, în raport cu nivelul de 

instruire, se constată o carență a 

tehnicienilor și a muncitorilor calificați, 

segment care ar trebui să completeze 

spațiul profesional dintre inginerii 

specializați în acvacultură și muncitorii 

necalificați care dețin ponderea 

personalului din industrie. 

(Ministerul Agriculturii şi 

Dezvoltării Rurale, 2014) 

Implicarea autorităților abilitate din regiune 

poate facilita formarea unor rețele 

profesionale între pescari/ acvacultori/ 

piscicultori din regiune și reprezentanți din 

mediul academic (cercetători sau membri 

ai instituțiilor de învățământ superior)  

(Bălan, 2018) 

O consecință favorabilă a implementării 

proiectelor finanțate prin axa 2 a POP 2007 

– 2013, a fost crearea a 832 noi locuri de 

muncă în acvacultură și industria 

procesatoare.  

(ADR Sud-Est, 2017) 

C5. Valorificarea 

unor resurse 

locale (altele 

decât cele umane, 

dacă este cazul) 

Resursele de apă din România sunt relativ 

sărace și neuniform distribuite în spațiu și 

timp. Din 134,6 miliarde mc de apă (resursă 

teoretică), doar 40 miliarde mc de apă sunt 

utilizabili. 

Apele Romȃne (2011). 

Informare de presă - Ziua 

Mondială a Apei. 

Regiunea SE include zonele principale de 

pescuit comercial în ape interioare: 

Rezervația Biosferei Delta Dunării (în 

totalitate) și Dunărea (parțial). 

Potențialul Deltei Dunării: baza de pornire 

putând fi revitalizarea amenajărilor 

piscicole efectuate înainte de 1990: 44.000 

ha/29 crescătorii, din care în prezent mai 

sunt utilizate doar 20.600 ha. 

(Ministerul Mediului şi 

Schimbărilor Climatice și 

Ministerul Agriculturii şi 

Dezvoltării Rurale, 2014) 
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Valorificarea suprafețelor neproductive din 

acvacultură: Regiunea Sud Est are cel mai 

mare potențial de dezvoltare. Cu 18.800 ha 

regiunea este prima din țară la astfel de 

suprafețe, cu 77% din total. 

 Nămolul este produsul unui proces de 

epurare corespunzător. Nămolul de la 

staţiile de epurare este uscat pe paturi de 

uscare care aparţin staţiilor de epurare. 

Marea parte a nămolului generat, după 

uscare, se transportă sau se depozitează în 

zonele de depozitare ale staţiei de epurare, 

o mică parte din nămol fiind utilizat în 

agricultură şi o cantitate mică se 

incinerează. 

(Ministerul Mediului şi Pădurilor 

și Administraţia Naţională 

“Apele Române”, 2010) 

C6. Nivelul de 

colaborare între 

actorii din 

domeniu 

Există colaborare prin prisma existenței 

organizațiilor producătorilor - Federația 

Organizaţiilor Producătorilor de Pește din 

Delta Dunării, Federaţia Organizaţiilor de 

Pescari Delta Dunării, Federaţia 

Organizaţiilor de Pescari de la Marea 

Neagră, astfel fiind fundamentate 

premisele unei bune funcționări a pieței 

produselor pescărești. De asemenea există 

în regiune 7 Grupuri de Acțiune Locală 

pentru Pescuit (FLAG). 

(Ascociația pentru Dezvoltare 

Durabilă Prut-Dunăre-Galați, 

2016; Bălan, 2018) 

Colaborare inexistentă între autorităţile 

centrale ce răspund de sector, activitatea 

de cercetare din sector şi producători / 

organizaţii de producători. 

(Ministerul Agriculturii şi 

Dezvoltării Rurale, 2014) 

Există oportunitatea creării unui sistem 

IT&C privind licenţierea, autorizarea şi 

raportarea activităţilor de pescuit şi 

acvacultură, funcţional în mediul on-line. 

(Ministerul Agriculturii şi 

Dezvoltării Rurale, 2014) 

C7. Gradul de 

sofisticare 

tehnologică  

Epurarea avansată a apelor uzate sau 

treapta terţiară, constituie o soluţie nouă 

tehnologică de reţinere din apele uzate a 

compuşilor azotului şi fosforului în special, 

precum şi a altor impurificatori a căror 

structură chimică şi biologică nu permit a fi 

reţinute şi eliminate într-o staţie de epurare 

convenţională.  

(IURCIUC, 2013) 

Asociaţia Romȃnă a Apei facilitează şi 

promovează colaborarea între membrii ei, 

cu scopul de a identifica noi abordări 

durabile şi rentabile şi soluţii pentru a 

îmbunătăţi calitatea managementului 

resurselor de apă şi a serviciilor de 

alimentare cu apă şi de canalizare-epurare 

a apei uzate. 

www.ara.ro 
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Politica economică și financiară în domeniul apei include 2 componente principale: 

- serviciile de apă, respectiv serviciile de alimentare cu apă, canalizare și epurare ape uzate; 

- activitățile de gestionare a resurselor de apă. 

Conform Agenței Naţionale pentru Protecţia Mediului (ANPM), resursa de apă medie la nivelul 

României este de circa 0,123 milioane m3/km2. Pentru anul 2017, s-au identificat ca având cea mai 

bogată resursă de apă bazinele Tisa, Someș și Prut, iar la polul opus cu un debit deficitar au fost 

bazinele râurilor Vedea, Bega – Timiș – Caraș Nera – Cerna și Jiu. De asemenea, în același an 

România a avut o resursă specifică din râurile interioare și anume un volum de 1489 m3/loc./an 19,63 

mililioane locuitori (populația României la 1 ianuarie 2017) (ANPM, 2018, p. 88) (Ministerul Mediului 

Apelor și Pădurilor și Administraţia Naţională “Apele Române”, 2019). 

Exemple de inițiative în domeniul economiei circulare pe Regiunea de Sud-Est a României au fost 

cartografiate și redate în tabelul de mai jos. 

 

Tabelul 2. Inițiative în domeniul economiei circulare adresate sectorului apelor în Regiunea SE 

Subiect Titlu proiect Nume firmă/organizație Locație  

Economie 

circulară 

Programul Buzău Circular (News 

Buzău, 2019) 

Green Group, IRCEM, 

Primăria Buzău și 

Coaliția pentru Economia 

Circulară - parteneriat 

Buzău 

Sprijinirea 

colaborării 

transfrontaliere 

Neptune (ADR Nord-Vest, 2017) Clusterul Aerospace 

Valley din Franţa 

Cluj-Napoca 

Reciclare Workshop pentru îmbunătățirea 

gestionării apei în sectorul agricol 

(Ministerul Agriculturii şi 

Dezvoltării Rurale, 2019) 

Ministerul Apelor şi 

Pădurilor, Comisia 

Europeană 

București 

Bioeconomie “Agricultura ecologică-pilon de 

susținere a turismului responsabil 

în Delta Dunării”, (Turismul 

Responsabil, 2019) 

Consiliul Județean 

Tulcea, Cluster Bio 

Danubius, Delta Organic 

Crops SCS, Asociația de 

Management al 

Destinației Turistice 

Delta Dunării 

Tulcea  

Bioeconomie „Omul reînverzeşte locul” 

(DupăNoi.ro, 2013) 

Coca-Cola HBC 

România și Asociaţia 

Salvaţi Dunărea şi Delta 

Brăila 

Bioeconomie “Clusterele, vectori ai dezvoltării 

lanţurilor de valoare adăugată în 

Regiunea Dunării” (Cermand, 

2016) 

Cermand  Galați  

Economie 

circulară 

Improvement of the plastic 

packaging waste chain from a 

circular economy approach 

(PlastiCircle, 2017) 

PlastiCircle  Constanța  
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În ceea ce priveşte mediul de afaceri la nivelul regiunii de dezvoltare Sud-Est putem spune că el este 

reprezentat prin mai bine de 8 clustere care au rolul catalizator şi de suport pentru firmele care fac 

parte din structura acestora. 

În încheiere, este important de menționat că, în regiunea Sud-Est, subdomeniul ape 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 surse energetice și materiale regenerabile obținute prin tratarea 

apelor uzate, dar și a materialelor dendrologice; compost și stație de epurare și tehnologii de reducere 

a nămolului rezultat în procesul de epurare, având în vedere patentele existente. 
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CAPITOLUL 4. DISCUȚIILE INVITAȚILOR ȘI ALE CELOR 

PREZENȚI 
 

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

abordând cele mai presante provocări cheie cum ar fi indisponibilitatea resurselor de apă dulce și 

dificultatea asigurării nevoilor umane pentru consumul de apă potabilă, care 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.  

De asemenea, s-a pus accent pe modul în care 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.  

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 resurselor de apă în economia tradiţională şi circulară în viziunea participanților  

Nivelul Caracteristici Sursa 

1. Piaţa 

mondială 

Directiva cadru pentru Apă 60/2000/EC - scop:  

- atingerea “stării bune” a tuturor corpurilor de apă în 

regim natural din Europa până în 2015; 

- conservarea “stării bune” și “foarte bune” a corpurilor  

de apă, acolo unde deja există; 

- atingerea “potențialului ecologic bun” pentru 

corpurile de apă puternic modificate și artificiale; 

- conformarea cu obiectivele de mediu stabilite de 

celelalte directive în domeniul apei pentru ariile 

protejate. (Administrația Națională “Apele Române”, 

2006). 

Marius ALBU, Apele 

Romȃne 

Directiva 2007/60/CE privind evaluarea şi 

managementul riscului la inundaţii are drept scop 

reducerea consecinţelor negative pentru sănătatea 

umană, mediu, patrimoniul cultural şi activitatea 

economică asociate inundaţiilor. În acest sens, statele 

membre au obligativitatea identificării bazinelor 

Piaţa mondială

Piaţa din Romȃnia

Trecerea spre o economie circulară 

Inovaţii din economia circulară

Analiza multicriterială
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hidrografice şi zonelor costiere care prezintă risc la 

inundaţii, de a întocmi hărţi ale riscului la inundaţii şi 

de a elabora planuri de management a riscului la 

inundaţii pentru respectivele zone. 

Directiva 98/83/CE privind calitatea apei destinate 

consumului uman. Obiectivul prezentei directive este 

de a proteja sănătatea umană împotriva efectelor 

nefaste ale contaminării apei destinate consumului 

uman, prin asigurarea salubrității și a purității 

acesteia. 

Directiva Consiliului din 21 mai 1991 privind tratarea 

apelor urbane reziduale. Această directivă se aplică 

colectării, tratării și evacuării apelor urbane reziduale, 

precum și tratării și evacuării apelor uzate care provin 

din anumite sectoare industriale. Prezenta directivă 

are ca obiect protejarea mediului împotriva deteriorării 

datorate evacuărilor de ape reziduale menționate 

anterior. 

Directiva Consiliului din 16 iunie 1975 privind cerinţele 

calitative pentru apa de suprafaţă destinată preparării 

apei potabile în statele membre. Această directivă se 

referă la cerințele de calitate pe care trebuie să le 

îndeplinească apa dulce de suprafață utilizată sau 

destinată preparării apei potabile, denumită în 

continuare "apă de suprafață", după aplicarea tratării 

adecvate. În aplicarea prezentei directive, toată apa 

de suprafață destinată consumului uman și furnizată 

utilizatorilor publici prin rețele de distribuție este 

considerată apă potabilă. 

Directiva Consiliului din 8 decembrie 1975 privind 

calitatea apei de îmbăiere. Pentru toate zonele de 

îmbăiere sau pentru fiecare zonă de îmbăiere în 

parte, statele membre stabilesc valorile aplicabile 

apei de îmbăiere pentru parametrii indicaţi. 

Directiva Consiliului din 4 mai 1976 privind poluarea 

cauzată de anumite substanţe periculoase evacuate 

în mediul acvatic al Comunităţii. Statele membre iau 

toate măsurile necesare pentru a elimina sau a 

reduce poluarea apelor cu substanțele periculoase. 

Directiva Consiliului din 12 decembrie 1991 privind 

protecţia apelor împotriva poluării cu nitraţi proveniţi 

din surse agricole (91/676/CEE). Obiectivul prezentei 

directive este de: a reduce poluarea apelor provocată 

sau indusă de nitrații proveniți din surse agricole şi de 

a preveni orice nouă poluare de acest tip. 

Directiva Consiliului din 18 iulie 1978 privind calitatea 

apelor dulci care trebuie să fie protejate sau 

ameliorate pentru a se întreţine viaţa piscicolă 

(78/659/CEE). Prezenta directivă reglementează 

calitatea apelor dulci și se aplică acelor ape 
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desemnate de către statele membre ca necesitând 

protecție sau îmbunătățiri pentru a întreține viața 

piscicolă. Prezenta directivă nu se aplică apelor din 

bazinele naturale sau artificiale folosite pentru 

creșterea intensivă a peștelui. Scopul prezentei 

directive este de a proteja și a îmbunătăți calitatea 

acelor ape dulci stătătoare sau curgătoare care 

întrețin sau care, dacă poluarea ar fi redusă sau 

eliminată, ar putea întreține viața peștilor care aparțin: 

- speciilor autohtone cu mare diversitate naturală sau 

- speciilor a căror prezență este considerată oportună 

în scopul gospodăririi apei de către autoritățile 

competente ale statelor membre. 

Consiliul UE se asigură că apa de la robinet este 

sigură pentru consum în întreaga UE. Consiliul UE a 

adoptat poziția cu privire la propunerea de revizuire a 

Directivei privind apa potabilă, elaborată ca răspuns 

la prima inițiativă cetățenească europeană 

încununată de succes „Right2Water”, care a reunit 

1,6 milioane de semnături în sprijinul îmbunătățirii 

accesului la o apă potabilă sigură pentru toți 

europenii. Noile norme propuse, actualizează 

standardele de calitate pe care trebuie să le 

îndeplinească apa potabilă și introduce o abordare 

eficientă din punctul de vedere al costurilor și bazată 

pe riscuri pentru monitorizarea calității apei. Acestea 

conțin, de asemenea, noi dispoziții privind materialele 

care intră în contact cu apa potabilă și privind 

îmbunătățirea accesului la apă. (Consiliul UE, 2019) 

Obținerea unei „stări bune” înseamnă asigurarea unei 

stări ecologice și chimice bune pentru apele de 

suprafață și a unei stări cantitative și chimice bune 

pentru apele subterane, care reprezintă principalele 

surse de captare a apei potabile. 

Oportunități: se valorifică biocombustibili pentru 

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

înlocuiesc combustibili fosili si instalațiile de ardere cu 

eficiență scazută pentru reducerea poluării.  

Eden MAMUT, 

Universitatea 

„Ovidius” din 

Constanţa 

2. Piaţa din 

Romȃnia 

Cerinţa totală de apă pentru anul 2012 a însumat cca. 

7,19 miliarde mc, din care 3,02 miliarde mc. din râuri 

interioare, 3,48 miliarde mc. din Dunăre, 0,68 miliarde 

mc. din surse subterane şi 0,008 miliarde mc. din 

Marea Neagră. 

Din totalul cerinţei de asigurare a resurselor de apă, 

ponderea cea mai mare (36,55%) se regăseşte în 

următoarele bazine hidrografice: Litoral, Dunăre 

(14,19%), Jiu (11,45%), Mureş (10,01%) şi Argeş 

(7,41%). În rest, menţionăm 6 bazine şi subbazine 

hidrografice cu cerinţa de apă variind între 5% şi 1% 

Marius ALBU,  

Apele Romȃne  
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şi 7 bazine şi sub bazine hidrografice prezentând 

cerinţa sub 1%. 

În anul 2012, prelevările efective de apă din surse 

directe, în cadrul serviciilor asigurate, au fost de 6,49 

miliarde mc, situându-se sub nivelul celor înregistrate 

în anul 2011 (6,60 miliarde mc).  

În stadiul actual de amenajare a bazinelor 

hidrografice, asigurarea cerinţei de apă a utilizatorilor 

a fost posibilă, atât pentru sursele de suprafaţă, cât şi 

pentru cele subterane. (Ministerul Mediului Apelor și 

Pădurilor și Administrația Națională “Apele Române”, 

2019). 

3. Trecerea 

spre o 

economie 

circulară 

Strategia naţională de gestionare a deşeurilor 2014-

2020, aprobată prin Hotărârea de Guvern nr. 870 din 

6 noiembrie 2013, prevede că nămolul trebuie utilizat 

prin aplicarea celor mai bune practici, astfel încât să 

se evite, pe cât posibil, eliminarea acestuia în 

depozitele de deşeuri. Instalaţiile de digestie 

anaerobă pot prelua atât deşeuri municipale, cât şi 

nămoluri rezultate din staţiile de epurare şi pot avea 

diverse capacităţi, în funcţie de necesităţile zonei de 

arondare. (Guvernul României, 2014; Ministerul 

Mediului, 2017). 

Simona Mihaela 

GHIȚĂ, 

Ministerul Mediului 

4. Inovaţii din 

economia 

circulară 

Eco-Horneţ - Instalaţiile de piroliză tratează termic 

și/sau termo-chimic toate tipurile de biomasă, 

inclusiv nămoluri de epurare. 

Alexandru STANILA, 

Forulul Inventatorilor 

Români 

Proiect PROVED: Procese și sisteme operaționale 

pentru tratarea și valorificarea materială și energetică 

a deșeurilor. 

Test de compostare nămol de epurare / lemn tocat – 

durata de tratare: 56 zile. 

Rezultate :  

- compost având caracteristici fizico-chimice bune 

- compostul este igienizat conform PFRP 

- compostul este stabilizat și maturat, gata de utilizare 

- compostul nu mai miroase 

- pe durata tratării nu s-au înregistrat scăpări de 

mirosuri. 

Alin MURARIU, 

Asociaţia Romȃnă a 

Compostului 

Tehnologia Sonoelchemcell – tratament pentru apa 

uzată. 

Prototipul SONOELCHEMCELL combină 

următoarele 4 tehnologii inteligente: 

A. Tehnologia de dezintegrare prin sonicare 

B. Tehnologia de dezintegrare electrokinetică 

C. Tehnologia avansată de oxidare (AOP) 

D. Producția de micro-bule de aer comprimat 

Constantin DAMIAN, 

Ioana BERCU, S.C. 

KEMA TRONIC 

S.R.L.  

Proiectul pilot GORE Cover Mioveni. La stația de 

epurare a orașului Mioveni, se produce compost prin 

tehnologia GORE® Cover, destinată eliminării 

Mihaela FRINCU, 

Institutul Național de 

Cercetare și 
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nămolurilor provenite în urma procesului de epurare a 

apelor uzate. Instalația mobilă GORE® Cover System 

presupune o tehnologie de compostare ecologică, 

îndeplinind normele europene cu privire la tratarea 

deșeurilor organice și a nămolurilor de la stațiile de 

epurare. Mai exact, presupune îmbogățirea nămolului 

cu un amestec de material energetic și acoperirea cu 

o prelată specială, semipermeabilă, cu rol de biofiltru 

și un sistem de aerare. Deoarece nămolul nu poate fi 

compostat ca atare fiind dens, nu permite trecerea 

aerului și nu oferă un raport carbon/azot 

corespunzător, materialul de intrare se compune 

dintr-un amestec de nămol cu material structural 

(lemn tocat, resturi vegetale). Special proiectată 

pentru tratarea deșeurilor biodegradabile la nivel 

industrial, membrana microporoasă folosită creează 

un microclimat constant care accelerează procesul de 

descompunere. În combinație cu sistemul de aerare 

întrunește condiții ideale de compostare pentru 

descompunerea aerobică a deșeurilor organice, în 

același timp reținând eficient până la 97% din mirosuri 

și alte emisii gazoase și până la 99% din microbi și 

praf. Sub control automatizat, sistemul funcționează 

autonom timp de 8 săptămâni, până la obținerea unui 

compost de foarte bună calitate. Compostul este 

folosit pentru fertilizarea spațiilor verzi din oraș, fiind o 

soluție ecologică și viabilă economic. 

Dezvoltare pentru 

Inginerie Electrică 

ICPE-UPB 

Stația de epurare Pitești - reabilitată cu fonduri 

europene în perioada 2008-2011. Biogazul este 

utilizat în incintă pentru producerea de energie 

electrică și termică. Energia electrică este utilizată 

pentru nevoile proprii ale stației de epurare, iar 

căldura asigură temperatura optimă din digestoare. 

Cifre pentru anul 2015: nămol fermentat: 71.434 t, 

nămol deshidratat: 3.844 t, biogaz generat: 275.684 

m3, energie electrică generată: 570.790 kWh. 

Digestatul este deshidratat și depozitat pe o platformă 

specială de 2,7 ha. Sunt îndeplinite condițiile de 

calitate pentru utilizare în agricultură. 
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CAPITOLUL 5. REZULTATE ȘI CONCLUZII 

 

Prezentul raport a fost elaborat în cadrul proiectului Conferințe naționale pentru 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) Zona energie/agricultură. 

b) Biotehnologii de reciclare a deșeurilor din industria alimentară (resurse secundare valoroase) 

deoarece în țara noastră nu există o presiune asupra consumului de apă, nu cred că vom 

dezvolta nicio tehnologie care să fie în top peste 10 ani. 

c) Surse energetice și materiale regenerabile obținute prin tratarea apelor uzate, dar și a 

materialelor dendrologice. 

d) Tehnologii de reducere a nămolului rezultat în procesul de epurare, având în vedere patentele 

existente. 

 

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 35% dintre respondenți consideră că sectorul apelor având la baza princiliile economiei circulare 

se află pe o piață nouă. 

 

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

următoarele (întrebarea nr.4): 

a) Producerea EE+ET din nămolul stațiilor de epurare mici și mari, reducerea costurilor 

operaționale. 

b) Utilizarea nămolului de la stațiile de epurare în mediul silvic și în refacerea terenurilor 

degradate. 

c) Combaterea poluării și scăderea impactului asupra mediului prin recuperare energetică, 

materii prime - surplus energetic - biogaz si energie termică. 

d) Valorificarea deșeurilor vegetale din IA pentru obținerea unor compuși biologici activi, noi locuri 

de muncă/ independență energetică. 

 

Privind premisele bune de start, putem spune că 22.92% dintre respondenți consideră că sunt premise 

bune de start, în timp ce 8.33% consideră că avem resurse umane calificate în acest sens, iar 6.25% 

consideră că există infrastructură în acest sens. 

 

La întrebarea privind existența unui ecosistem de actori care ar fi potențial interesați, 33.33% dintre 

respondenți consideră că autoritățile publice, în timp ce 33.33% consideră că mediul privat ar trebui 

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

    

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

a) Lipsa cointeresării companiilor de apă. Reutilizarea apei epurate pentru irigații, alge, plante 

energetice. Adoptarea legislației conform aplicațiilor inovative care îmbunătățesc procedeele 

de energie regenerabilă. Adaptarea legislației și implicarea autorităților locale. 

b) Opacitatea absolută și completă a autorităților silvice. Lipsa de interes a autorităților locale. 

Lipsa studiilor de specialitate. Birocrație. 

c) Optimizarea modelelor de extracție a compușilor biologici activi din deșeurile provenite din 

prelucrarea legumelor și fructelor - optimizarea metodelor de micro încapsulare a compușilor 
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biologici activi - costurile - mediatizarea cercetărilor (a rezultatelor către 

antreprenori/întreprinderi IMM). 

d) Conștientizarea publică a fenomenului de degradare a planetei. Fără eforturi individuale nu 

vom putea implementa soluții viabile. Sortarea corectă a reziduurilor menajere din fiecare 

gospodărie. Educație prin mass-media. Educația copiilor la clasă - permanent. Deșeurile din 

curțile oamenilor deversate direct în râul din apropiere. Dezvoltarea mai aprofundată a acestui 

sector, în concordanță cu multiplele beneficii pe care le oferă societății și mediului înconjurător.

  

Continuând de la rezultatele prezentate anterior, sumarizăm următoarele: 

1) România deține 29% din suprafața și 21,7% din populația bazinului Dunării. 

2) Cea mai mare pondere a captării apei a fost pentru producţia de energie electrică în perioada 

2007-2011 şi pentru industria prelucrătoare în perioada 2012-2017. Volumul captat pentru 

tratarea şi distribuţia apei este aproximativ constant din anul 2010 pȃnă în anul 2017. 

3) În ceea ce priveşte sectorul de alimentare cu apă şi de canalizare, la nivel de ţară, numărul de 

locuitori beneficiari ai serviciului public de alimentare cu apă, în anul 2017, conform datelor 

Institutului Naţional de Statistică, a fost de 13.229.699 persoane, cu 595.280 mai mulţi decât 

în anul 2016, reprezentȃnd 67,5% din populaţia totală a Romȃniei, în timp ce, în 2008, numărul 

de locuitori beneficiari ai serviciului public de alimentare cu apă a fost de 11.336.676 persoane, 

reprezentând 53,1% din totalul populaţiei ţării (INS, 2017).  

4) Populaţia cu locuinţele conectate la sistemele de canalizare prevăzute cu staţii de epurare a 

fost de 9.978.886 de locuitori în 2017, reprezentȃnd 50,8% din populaţia Romȃniei, faţă de 

9.237.821 de locuitori în 2008, reprezentȃnd 43% din populaţia Romȃniei. 

5) Consiliul UE se asigură că apa de la robinet este sigură pentru consum în întreaga UE. 

Consiliul UE a adoptat poziția cu privire la propunerea de revizuire a Directivei privind apa 

potabilă, elaborată ca răspuns la prima inițiativă cetățenească europeană încununată de 

succes „Right2Water”, care a reunit 1,6 milioane de semnături în sprijinul îmbunătățirii 

accesului la o apă potabilă sigură pentru toți europenii. Noile norme propuse actualizează 

standardele de calitate pe care trebuie să le îndeplinească apa potabilă și introduce o abordare 

eficientă din punctul de vedere al costurilor și bazată pe riscuri pentru monitorizarea calității 

apei. Acestea conțin, de asemenea, noi dispoziții privind materialele care intră în contact cu 

apa potabilă și privind îmbunătățirea accesului la apă. 

6) Strategia naţională de gestionare a deşeurilor 2014-2020, aprobată prin Hotărârea de Guvern 

nr. 870 din 6 noiembrie 2013, prevede că nămolul trebuie utilizat prin aplicarea celor mai bune 

practici, astfel încât să se evite, pe cât posibil, eliminarea acestuia în depozitele de deşeuri. 

Instalaţiile de digestie anaerobă pot prelua atât deşeuri municipale, cât şi nămoluri rezultate 

din staţiile de epurare şi pot avea diverse capacităţi, în funcţie de necesităţile zonei de 

arondare. 

 

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 “APLICAREA ECONOMIEI CIRCULARE ÎN SECTORUL APEI”. 

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. Zona energie/agricultură. 
2. Biotehnologii de reciclare a deșeurilor din industria alimentară (resurse secundare valoroase) deoarece în țara noastră nu 

există o presiune asupra consumului de apă, nu cred că vom dezvolta nicio tehnologie care să fie în top peste 10 ani! 
3. Surse energetice și materiale regenerabile obținute prin tratarea apelor uzate dar și a materialelor dendrologice. 
4. Tehnologii de reducere a nămolului rezultat în procesul de epurare, având în vedere patentele existente. 

 

 

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

Piață 
matură 

 

 

30.00% 

Piață 
emergentă 

 

 

25.00% 

Piață 
nouă 

 

 

35.00% 

  Details  Other (Specify) 
 

 

10.00% 
 

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

  Details  Valoarea actuală 6 
 

 

  Details  Creșterea medie anuală 7 
 

 
 

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

  Details  

 
 

 

1. Producerea EE+ET din nămolul stațiilor de epurare mici și mari, reducerea costurilor operaționale. 
2. Utilizarea nămolului de la stațiile de epurare în mediul silvic și în refacerea terenurilor degradate. 
3. Combaterea poluării și scăderea impactului asupra mediului prin recuperare energetică, materii prime  -surplus energetic - 

biogaz și energie termică. 
4. Valorificarea deșeurilor vegetale din IA pentru obținerea unor compusi biologic activi, noi locuri de muncă/ independență 

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 
 

 

22.92% 

Există 
performanță 

actuală 
 

 

6.25% 

Există 
tehnologii care 
pot fi adoptate 

 

 

16.67% 

Există 
produse 

pilot/ 
Brevete 

 

 

14.58% 

Există 
resurse 
umane 

 

 

8.33% 

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 
 

 

6.25% 

  Details  Other (Specify) 
 

 

23.26% 

 

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

Public 
 

 

33.33% 

Privat 
 

 

33.33% 

  Details  Other (Specify) 
 

 

33.33% 
 

 

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

  Details  

 
 

1. Lipsa coninteresării companiilor de apa. Reutilizarea apei epurate pentru irigații, alge, plante energetice. Adoptarea legislației 
conform aplicațiilor inovative care îmbunătățesc procedeele de energie regenerabilă. Adaptarea legislației și implicarea 
autorităților locale. 

2. Opacitatea absolută și completă a autorităților silvice. Lipsa de interes a autorităților locale. Lipsa studiilor de specialitate. 
Birocrație. 

3. Optimizarea modelelor de extracție a compușilor biologic activi din deșeurile provenite din prelucrarea legumelor si fructelor 
- optimizarea metodelor de microîncapsulare a compusilor biologic activi - costurile - mediatizarea cercetărilor (rezultatelor 
catre anteprenori/înteprinderi IMM) 

4. Conștientizarea publică a fenomenului de degradare a planetei. Fără eforturi individuale nu vom putea implementa soluții 
viabile. Sortarea corectă a reziduurilor menajere din fiecare gospodărie. Educație prin mass-media. Educația copiilor la clasă 
- permanent. Deșeurile din curțile oamenilor deversate direct în râul din apropiere. Dezvoltarea mai aprofundată a acestui 
sector, în concordanță cu multiplele beneficii pe care le oferă societății și mediului înconjurător. 

 

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

Regiunea de dezvoltare Nord - Est 
 

 0.00% 
Regiunea de dezvoltare Sud - Est 

 

 

100.00% 
Regiunea de dezvoltare Sud - Muntenia 

 

 0.00% 
Regiunea de dezvoltare Sud -Vest Oltenia 

 
 

0.00% 

Regiunea de dezvoltare Vest 
 

 

0.00% 

Regiunea de dezvoltare Nord - Vest 
 

 

0.00% 

Regiunea de dezvoltare Centru 
 

 

0.00% 

Regiunea de dezvoltare București – Ilfov 
 

 

0.00% 
 

  

 

 

 

 

 

 

https://www.esurveyspro.com/SummaryReportDetail.aspx?questionID=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://iridexplastic.ro/companie/noutati-evenimente/307-aplicarea-economiei-circulare-in-sectorul-

apei-constanta-19-aprilie-2019-universitatea-ovidius 

 

https://www.ccina.ro/evenimente/informare/-/e-conferinta-regionala-aplicarea-economiei-circulare-in-

sectorul-apei-watercircle-2019-479 

 

http://enterprise-europe-erbsn.ro/evenimente/Conferinta-APLICAREA-ECONOMIEI-CIRCULARE-IN-

SECTORUL-APEI-252.html 

https://iridexplastic.ro/companie/noutati-evenimente/307-aplicarea-economiei-circulare-in-sectorul-apei-constanta-19-aprilie-2019-universitatea-ovidius
https://iridexplastic.ro/companie/noutati-evenimente/307-aplicarea-economiei-circulare-in-sectorul-apei-constanta-19-aprilie-2019-universitatea-ovidius
https://www.ccina.ro/evenimente/informare/-/e-conferinta-regionala-aplicarea-economiei-circulare-in-sectorul-apei-watercircle-2019-479
https://www.ccina.ro/evenimente/informare/-/e-conferinta-regionala-aplicarea-economiei-circulare-in-sectorul-apei-watercircle-2019-479
http://enterprise-europe-erbsn.ro/evenimente/Conferinta-APLICAREA-ECONOMIEI-CIRCULARE-IN-SECTORUL-APEI-252.html
http://enterprise-europe-erbsn.ro/evenimente/Conferinta-APLICAREA-ECONOMIEI-CIRCULARE-IN-SECTORUL-APEI-252.html


 
 

3
0

 

 

https://www.cugetliber.ro/redirect-stiri-economie-eveniment-dedicat-economiei-circulare-in-sectorul-

apei-373553 

 

https://ro-ro.facebook.com/INCDM/posts/2157230187729283 

 

 

https://www.cugetliber.ro/redirect-stiri-economie-eveniment-dedicat-economiei-circulare-in-sectorul-apei-373553
https://www.cugetliber.ro/redirect-stiri-economie-eveniment-dedicat-economiei-circulare-in-sectorul-apei-373553
https://ro-ro.facebook.com/INCDM/posts/2157230187729283
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https://www.facebook.com/www.ircem.ro/posts/1677933142309821 

 

 

https://www.facebook.com/www.ircem.ro/posts/1677933142309821

