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CENTRU NAȚIONAL PENTRU
PRODUCȚIE ȘI
CONSUM DURABILE

CINE SUNTEM
MISIUNE
Să contribuie la dezvoltarea modelelor de Producție
și Consum Durabil prin sprijinirea sectorului public și
privat pentru a -și crește eficiența în consumul de resurse
a-și reduce poluarea
CUM ?
Creșterea conștientizării
Educație pe teme legate de eficiența resurselor
Facilitarea accesului la informație
Sprijinirea sectorului public si privat
Implicarea activă în propunerea politicilor suport

CREDEM ÎN SCHIMB DE
EXPERIENȚĂ ȘI COOPERARE

SUNTEM MEMBRI AI
PREPARE, EEB, EREK,
RECPNET
We are members of RECPnet, EREK, EEB

EFICIENȚA
RESURSELOR
ÎN PRACTICĂ
Rezultatele noastre
peste 10 proiecte internaționale
implementate
200 persoane instruite în RECP,
Mnagementul Deșeurilor, Ecodesign, Ecoinovare și Economie
Circulară
peste 50 de evenimente de
conștientizare pentru sectorul
public și privat
60 de companii asistate în
identificarea și aplicarea de
măsuri de eficientizare a
resurselor și eco-design

UNIDO RECP&CSR
Program in Turism
20 hoteluri, reduceri de 3200 MWh, 26824 mc
apa, 4 tone de deșeuri

MEDGREEN POSCCE Program
- prevenirea deșeurilor în
companii
studii, instrumente de lucru, evaluări în 15
companii și planuri de reducere a deșeurilor

Paterneriat pentru ECOINOVARE
training, demonstrații în companii, networking

Educație în Zero Deșeuri
și Economie Circulară
Erasmus Plus , training, instruire online de
instruire, tool diagnoză, platformă de
colaborare

Clubul
Verde
Timișoara
Lansat in 2016 ca model de
cooperare și suport pentru
companii
Training, coaching și asistență
Manuale și instrumente
Peste 200 de măsuri
ecoinovative identificate
Beneficii economice și de mediu
substanțiale
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ă măsuri de eficiență
energetică
29% adoptă măsuri de eonomisire a
33% adopt

materialelor

ă măsuri de economisire a apei
22% reciclează intern
6% proiectează produse mai ușor de
reparat, reutilizat
4% utilizează predominant energia
regenerabilă
12% oferă produse si servicii verzi
38% cheltuie mai puțin de 1% pe acțiuni de
23% adopt

eficientizarea a consumului de resurse

ă pe resurse proprii
numai 3% se bazează pe suport tehnic
extern
84% se bazeaz

Bariere

Ce este necesar?

Ac iunile de protejare a mediului

Legisla ie mai clar

ț

sunt percepute ca având un cost
ridicat
Dificult

ăți în adaptarea la

ț

ț

ăl
Granturi și subvenții ușor accesibile
Asistență tehnică și financiară
pentru accesarea granturilor

cerin ele legsilative

Suport tehnic pentru identificarea

Lipsa expertizei specifice

planificarea m

ă cerere pentru produse și
servicii cu amprentă de carbon
redusă - legea achizițiilor publice
verzi nu este aplicată
Nu exist

ăsurilor de eficiența

resurselor
Reguli clare pentru materiile prime
secundare
Stimulente financiare pentru produse

și servicii verzi
Source : Eurobarometer 456/2017
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POLITICI PENTRU
EFICIENȚA
RESURSELOR
Planul Național de
Gestionare Deșeurilor
2017
Reducerea deșeurilor menajere
cu 10% până în 2025
Reducerea deșeurilor de ambalaje
cu 10% până în 2025
Reducerea deșeurilor alimentare
cu 50% până în 2025
Reducerea deșeurilor din
industrie (lemn, metal, chimie)
Reducerea deșeurilor din
industria energetică

Programul de combatere
a schimbărilor climatice și
trecere la economia
verde 2013 - 2020
Reducerea intensității emisiilor de
CO2 din activitățile de producție
a energiei
Eficiență energetică sporită la
nivelul utilizatorului final, în
special în clădiri și în sectoare
industriale
Creșterea utilizării energiei
regenerabile

SNDD revizuită 2018
Objectiv 6 Apă curată și sanitație
Creșterea eficienței consumului de apă
ăn industrie, comerț și agricultură
Imbunătățitea calității apei limitarea
consumului de chimicale
Objectiv 12 Consum și Producție
Durabile
Creșterea productivității resurselor
Tranziția către economia circulară
Integrarea măsurilor de eficiență
energetică în sectoarele strategice
Objectiv 7 Energie Curată accesibilă
tuturor
Menținerea unui mix favorabil de
energie
Modernizarea instalațiilor existente
Reducerea consumului primar cu 19%
Creșterea utilizării energiei regenerabile

Taxe pe ambalaje
Garanție pe EEE și BA
Taxa de depozitae a deșeurilor
Contribuția pentru CE
Subvenții pentru RE

Instrumente pentru
stimularea Eficienței
Resurselor

Instrumente financiare

Avem nevoie de
suport pentru a
deveni mai
eficienți

Obiective și ținte
strategice
pentru eficiența
resurselor

Planuri de
acțiune
dedicate

Programe de
suport ddicate
accesibile
organizațiilor
suport

Educatie în
eficiența
resurselor,
ecoinovare și
economie
circulară

Grupe de
produse
identificate
pentru
eficientizare

Mix de
instrumente
pentru
stimularea
RE și CE

Politici
prioritare

Creșterea
cunostințelor și a
capacității
instituționale în
domeniu

CONTACTAȚI-NE !

Adresa
300714 Madrid nr. 22
Timisoara, Romania

Email
aidaszilagyi@cnpcd.ro

Website
www.cnpcd.ro

