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Despre IRCEM



Despre IRCEM



• O inițiativă comună a Comisiei Europene și a Comitetului Economic și
Social European

• Un instrument european în care părțile interesate se pot întâlni și pot face
schimburi între țări și între diferite sectoare

• O "rețea de rețele“

• Instrumentul pentru sprijinirea tranziției către o economie circulară și a
Planului de acțiune pentru economia circulară a UE

Despre ECESP



• Dezvoltarea conceptului de economie circulară, pe teren, în statele
membre, guvernele regionale și locale, societatea civilă și întreprinderi

• Consolidarea cooperării între rețelele părților interesate pentru a facilita
schimbul de expertiză și de bune practici privind economia circulară

• Contribuția la identificarea barierelor sociale, economice și culturale ale
tranziției către o economie circulară destinată factorilor de decizie de la
toate nivelurile de guvernanță

Care este utilitatea?



• Conferința părților interesate privind economia circulară organizată de către
Comisia Europeană și Comitetul Economic și Social European în martie 2017

Când a început?



Grupul de coordonare
• 24 de reprezentanți ai rețelei de societăți civile și de guverne locale, selectați

dintre 192 de solicitanți (în vara anului 2017 a fost lansată o cerere de exprimare a
interesului)

• Ședința CG inaugurală din 22 noiembrie - rezultat:

• Idei concrete pentru "rețeaua de rețele" (de exemplu, găzduirea de evenimente în
SM și eficientizarea conferințelor mai mari);

• 3 grupuri de lucru privind acțiunile CG pentru amplificarea CE în Europa (schimb
de practici, furnizarea de cunoștințe, stimularea dialogului).



Grupul de coordonare

Ședință inaugurală - 22 noiembrie 2017
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Sursa:1, 2

Situația globală



Sursa:3, 4

Trecerea de la economia liniară la cea circulară

Piața globală a 
ambalajelor va 

avea o creștere de 
980,4 miliarde $ 

până în 2022



BP: Alimente ecologice și echilibrate din punct de vedere 
nutrițional pentru școli - Munchen (2017)

• Contract de catering pentru 300 de spații
(490.000 de studenți)

• Cel puțin 50% produse ecologice (90-100% 
pentru produsele din carne și 100% pentru
ouă)

• Pește din surse certificate durabil

• Contractul a fost acordat ținând cont de 
-40% din preț, 50% din varietate și
gust, 10% din alți factori sociali și de 
mediu

• Ambalaj biodegradabil



BP: Achiziționarea de mobilier circular - Wageningen (2016)
• Metoda de achiziție circulară pentru

reabilitarea orașului și a instituției

• Produsele de mobilier care indică
compoziția și originea tuturor
materialelor și modul în care vor fi 
reutilizate după durata de viață a 
produsului (parte a programului Dutch 
ReNtry)

• Nu există materiale toxice și niciun
ambalaj temporar

• Prețurile obținute nu sunt mai mari
decât în mod normal



• Orașul Vaasa din Finlanda își dorește să
fie neutru din punct de vedere al 
climatului până în 2035

• 12 autobuze noi, alimentate cu biogaz, 
împreună cu serviciile de întreținere

• Biogazul generat de compania locală de 
gestionare a deșeurilor din nămolul de 
epurare

• Costuri cu 15% mai mari decât
autobuzele diesel – însă costurile
combustibilului rămân în economia
regională

BP: Recuperarea biogazului pentru transportul public - Vaasa (2014)







URMĂTOARELE ETAPE!
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OS1. Municipiul Buzău, un oraş cu zero deşeuri şi cu un flux de materiale 
circulare de aproape 100%;  

OS2. Alimentarea Municipiului Buzău cu energie regenerabilă folosind în 
principal producţie locală;

OS3. Ecosistemele Buzăului şi baza capitalului natural sunt regenerate prin 
acțiuni strategice;

OS4. Infrastructura în Municipiul Buzău gândită pentru flexibilitate şi utilizare 
maximă, iar mobilitatea locală se realizează cu zero emisii;

OS5. Municipiul Buzău, un mediu sănătos, sigur şi atractiv cu spaţii de 
recreere pentru toţi rezidenţii;

OS6. Municipiul Buzău, o economie locală puternică, care stimulează 
antreprenorii şi încurajează dezvoltarea afacerilor circulare;

OS7. Municipiul Buzău are o cultură diversă şi complexă iar oraşul adoptă 
noul model de consum circular.



Bune practici: trimiteți-le către noi
Grupuri de lucru: participare la 
consultări sectoriale în grupuri de lucru
CEStakeholderEU@eesc.europa.eu
Cunoaștere: căutarea unui studiu, sau a
unei strategii locale / regionale /
naționale; proiecte, acțiuni proprii
promovate prin intermediul site-ului
web ECESP și ROCESP

CUM vă puteți implica?

mailto:CEStakeholderEU@eesc.europa.eu


Două elemente vitale ale 
site-ului web al ECESP:
• Bune practici
• Forum interactiv



Elena-Simina LAKATOS

Vă mulțumesc!

+40 742516554

simina.lakatos@ircem.ro

www.ircem.ro


