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ÎN LOC DE PREFAȚĂ
Asaltul asupra cunoașterii, rațiunii (common sense)
și alunecarea spre întuneric
Daniel Dăianu

Am fost ispitit să scriu întoarcerea în Evul Mediu gândindu-mă la faimoasa “e pur
și muove” a lui Galileo Galilei, astronom , fizician și matematician, cel care era considerat de Stephen Hawking părinte al științei moderne. Ceea ce văd că se întâmplă
în anii din urmă și, cu atât mai mult în vremurile blestemului pandemic de acum,
este deconcertant și reclamă atitudine din partea celor care cred că numai prin cunoaștere, prin onestitate intelectuala și încredere în puterea rațiunii putem depăși
momente foarte dificile. Sunt trei exemple care grăiesc cu elocința privind asaltul
asupra cunoașterii, asupra rațiunii.
Am în vedere criza sanitară și mă gândesc la medici și la epidemiologi, la personalul sanitar, la cei care se afla în prima linie a războiului cu Covid-19, care năpăstuiește o lume întreagă. Să vezi oameni politici, șefi stat, care contesta ce spune
cunoașterea, știința, care se lupta fățiș cu somități medicale ce se bucură de încrederea cetățenilor, nu poate fi calificat decât ca ieșind din teritoriul responsabilității
celor care dețin demnități publice la vârf; este dispreț și cinism față de cetățeni. Am
urmărit interpelarea doctorului Anthony Fauci în legislativul american de către un
senator; cum spunea faimosul epidemiolog, respectivul senator “repeatedly misconstrued facts” – în mod repetat a interpretat în mod eronat faptele (23 sept, a.c,
audieri în Congres). Cuvintele sunt de prisos…
Am urmărit pe ministrul sănătății din Franța, Olivier Veran, în prezentarea făcută miercuri seara (23 septembrie) pe TV5 arătând deteriorarea situației de stăpânire a pandemiei (cu factorul de răspândire R superior lui 1 în unele regiuni), ceea
ce reclamă un efort colectiv, respectare a regulilor pentru a nu fi copleșit sistemul
medical. La Madrid situația a reclamat apel la forte de ordine suplimentare (inclusiv militari) pentru a se controla răspândirea pandemiei. Premierul Boris Johnson
a implorat recent populația din Marea Britanie să respecte regulile de protecție
pentru a se evita intrarea într-un nou Lockdown general.
Suntem departe de a fi învins în războiul cu pandemia, în Europa, în SUA, în
alte părți ale globului. Și trebuie să ascultam pe cei care dețin informația adevărată
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și care se bizuie pe sfaturile oamenilor de știință. Că există voci extravagante, chiar
printre medici și epidemiologi, nu poate schimba situația reală.
Să vezi băi de mulțime, goana după putere cu orice preț, nerespectare a regulilor de protecție, manipulare fără margini, cum am văzut la nivelul politic cel mai
înalt într-un mare stat din America Latina și nu numai acolo, când sunt în joc viețile
oamenilor, este incomprehensibil.
Sunt medici epuizați, personal medical extenuat, care avertizează că situația
este încă foarte complicată, că ușor se poate trece de un “tipping point”, când spitalele nu ar mai face față cazurilor grave – cum este o posibilitate și în Romania,
cu unități de terapie intensive. Sunt medici care stau de dimineața pana seara îmbrăcați în costume speciale din cap pana în picioare având simțul datoriei și știind că fără ei situația ar fi groaznică. Nu înțeleg pe cei care neaga realitatea, care
gândesc în termeni de conspirație mondială, de o presupusă manipulare pusă la
cale de “masoni” și grupuri care vor un “guvern mondial”, tot felul de asemenea
bazaconii. Dar oare decesele anunțate nu există, cei infectați cu Covid-19 sunt de
asemenea dintr-o lume imaginară? Să înțelegem că autoritățile publice din Europa, din restul lumii unde există acţiune responsabilă, au luat-o razna, fac parte
dintr-o conspiraţie mondială? În actul de investigaţie medicală poți recurge la un
second opinion, deoarece un diagnostic, nu arareori, are aproximații care cer o a
doua, a treia opinie. Dar să ceri o a doua opinie privind existența pandemiei este
o inepție.
Negaționiștii sunt o minoritate, dar care este zgomotoasă și împinsă de ignoranță, de sfidare a regulilor elementare de conduită într-o comunitate, de veleitari
cu diverse frustrări. Dar ei contribuie la adâncirea unei crize de încredere în autorități. Iar încrederea contează foarte mult când este nevoie de solidaritate, de efort
colectiv, respectare a regulilor de protecţie individuală și colectivă. Într-un interviu
acordat în martie 2020 am spus că lupta cu Covid-19 este ca un război, dar de altă
natură, care reclamă mobilizarea exemplara de resurse, buna colaborare între autorități și cetățeni – am făcut chiar referire la cabinetul de război al lui Winston Churchill (“Virusul acesta este ca o fiinţă extraterestră pe care nu o înțelegem”, Revista
22, 17 martie; într-un text din 22 martie, “Acum este într-adevăr altfel”, am reliefat
ceea ce am numit ”efectul lacăt”/shutdown)
Trebuie să avem respect unii față de alţii, să căutăm adevărul când ceva important se află într-o arie de cunoaştere încă neclară, fiindcă asa se progreseaza în
cunoastere, în stiinta. Insa a contesta existenta pandemiei ca eveniment extrem,
care reclama apelul la ceea ce are mai bun, validat cunoasterea, stiinta, la medici și
epidemiologi cu mare pricepere, nu poate fi acceptat. În aceasta lupta se merge cu
arsenalul bun al cunoasterii, nu se poate sacrifica viata oamenilor pe altarul goanei
după putere, al imposturii și iresponsabilitatii, al ignorantei.
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Un al doilea exemplu: schimbarea de clima. Când Clubul de la Roma a lansat un
faimos raport acum o jumatate de secol (Limits to Growth, 1972) a fost primit cu
scepticism în nu putine cercuri,asa cum s-a intamplat și cu studii ale profesorului
Jay Forrester de la MIT, care se ocupa de dinamici globale. A prevalat un “optimism
tehnologic”, că soarta noastra, a vietii pe pamant, vor fi asigurate de strapungeri
tehnologice continue. Raportul lui Nicholas Stern din 2006 (The Economics of Climate Change), el fiind atunci inalt demnitar în guvernul britanic (și apoi economist
sef al BERD și al Bancii Mondiale), a produs rumoare. Teza de baza a investigatiei
fiind că schimbarea de clima este o amenintare existentiala, că nu ne putem astepta
ca pietele singure să rezolve problemele relatiei intre om și mediul inconjurator, că
exista “’externalitati” ce nu pot fi internalizate de piete. Într-un fel, nu era o noutate acea constatare daca acceptam că modelele de echilibru general nu pot surprinde
alocarea de resurse din perspectiva inter-generationala.
Nu intamplator, anul trecut, un numar impresionant de economisti renumiti,
intre care mai multi laureati ai premiului Nobel, au cerut impunerea unai taxe pe
emisia de carbon –un fel de taxa Pigou, într-o scrisoare deschisa publicata de Wall
Street Journal (16 ianuarie 2019). Se spunea în acel statement: “by correcting a
well-known market failure (esec al pietelor), a carbon tax will send a powerful price
signal that harnesses the invisible hand of the marketplace to steer economic actors towards a low-carbon future”. Este ceea ce incearca Comisia Europeana acum
pentru lupta contra efectului de sera, pentru a creste veniturile proprii ale bugetului UE.
Vedem unde am ajuns în zilele noastre, cu incendii devastatoare în lume (vesi
ce se intampla în California, în Grecia și Portugalia, etc an de an), cu schimbari de
temperatura dramatice rapide, cu disparitia “anotimpurilor” în unele regiuni ale
globului, cu calota artica în micsorare constanta. Că exista un profesor la o universitate, sau la alta, care și-a creat un “destin” academic neglorios din a contesta mana
omului, prin emisii de carbon, prin efectul se sera, în schimbarea climatica, este
una. Și altceva este să vezi personagii implicate în viata politica, cercuri de afaceri
cu interese inguste și egoiste, nu ma sfiesc să le numesc imorale, care finanteaza
studii menite să “dovedeasca” că falsul este “adevarat” și care incearca să impiedice
actiunea rationala.
De aceea sunt de salutat atitudinea și politica publica sustinute de Uniunea
Europeana, prin Consiliul European, Comisia Europeana și Parlamentul European.
Institutii financiare internationale isi dau seama că menirea lor este de a se ocupa
de probleme regionale și globale majore, nu de a inchide ochii la ceea ce ne poate
aneantiza pe toti. Că nu mai trebuie să cantareasca precaumpanitor în deciziile lor
inclinatii de policy discutabile, asa cum a fost cu liberalizarea deplina a contului de
capital în economii în dezvoltare.
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Sunt numeroase banci centrale care au trecut schimbarea de clima la riscuri
sistemice severe, prin implicatii asupra economiilor, asupra stabilitatii financiare. BCE, Banca Angliei, Banca Frantei, a Italiei, a Japoniei sunt în frunte din acest
punct de vedere și au format o retea care are activitate și analize sistematice în
aceata privinta; acelasi lucru il face și Financial Stability Board (care reuneste marile banci centrale), care are un task force special pentru problematica schimbarii
de clima. Daca unii sunt orbi, sau nu vor să vada, este treaba lor, dar lumea este în
miscare fiindcă timpul nu mai ne pasuieste daca nu vom face ce trebuie. De aceea
s-a nascut și ideea obligatiunilor, bondurilor verzi (green bonds), acceptate de BCE
drept colateral în operatiunile sale, a necesitatii acute de a “inverzi economiile”.
Metafora cu floarea de nufar ce creste exponential pe suprafata lacului o am mereu
în minte.
Bugetul UE, Planul de redresare și crestere a rezilientei trebuie să fie judecate
din aceeasi perspectiva. Ne place sau nu, epoca combustibilului fosil este pe duca,
chiar daca vom continua să consumam titei și gaz natural ani de zile de acum inainte. Trenul a pornit din gara și aceasta trebuie să se vada și în Romania. Cei care continua să conteste relatia intre activitatea omului și emisia de carbon, în stricarea
habitatului, în distrugerea ecosistemelor, a relatiei Om-Natura, traiesc într-o lume
a lor, paralela. Să traiasca în continuare, dar să nu mai fie, daca se poat, la butoane,
în lumea politica, sau în lumea afacerilor, în tot ceea ce priveste soarta noastra, a
tuturor. Eu simplific mult situatia procesului decizional fiindcă dinamici sociale și
politice sunt complexe și nu poti excomunica oameni din competitia pentru putere
politica și economica, mai ales în democratie. Dar nici nu se pot accepta “experimente” ce ne duc spre pierzanie.
Merita să fie citit cu atentie discursul Ursulei von der Leyen, presedintele Comisiei Europene în Parlamentul Europeam (16 septembrie a.c), în care a insistat
pe sustenabilitate (Pactul Verde), sanatatea cetatenilor, inovatie, justitie sociala,
drepturile fundamentale ale cetatenilor, ceea ce arata o directie de actiune clara de
articulare a politicilor publice la nivelul UE, în politici publice nationale.
Lumea nu isi poate permite să vada padurea Amazonului, alte paduri mari,
distruse în goana unora după bani. Cum și la noi au fost deforestate mari suprafete
în mod samavolnic. Padurile sunt un bun public, care trebuie protejat, fiindcă astfel
ne protejam pe noi. Am urmarit un interviu al lui Frans Timmermans, vice presedinte al Comisiei Europene (la Bloomberg, în 17 septembrie a.c) în care a spus, intre
altele, ceva tulburator: că daca nu facem ce trebuie acum, nu peste mult timp nu va
avea curajul să isi priveasca copii în ochi!
În fine, este vorba de actiunea de politica publica în conditii foarte critice, de
pandemie și criza economica. A contesta nevoia de interventia publica, a statului,
în conditiile de acum mi se pare absurd. Cine să coordoneze lupta contra Covid-19,
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cine să impuna reguli elementare de distantare fizica, de igiena, “Marea Inchidere” (Lockdown-ul), să sprijine economia în circumstantele extraordinare actuale?
Aceste decizii vin oare de la sine, din cer, sunt de natura emergenta? Cine să ajute
multitudinea de firme care au fost lovite napraznic de aceasta calamitate? Libertarienii ar spune că pietele trebuie să distinga intre cei care pot și cei care nu pot. Dar
un darwinism economic orb este o sinucidere pentru insasi economia de piata; s-ar
ajunge la anomii greu de descris, la anarhie și pierderea chiar a democratiei. Perioada interbelica din secolul trecut ar trebui să ne dea frisoane. Regimurile totalitare,
de stanga și de dreapta, au origine nu numai în filosofii antiumane (apropos de rasa
superioara), ci și în disperare și mizeria multora, care au cazut prada nebuniei unor
lideri politici ce se considerau mesianici.
Și trebuie să invatam din istorie. A fost oare o erorare politica New-Deal a lui
Franklin Delano Roosevelt după Marea Depresiune? A fost o eroare în SUA că National Science Foundation (NSF), Pentagonul (prin DARPA –Defense Advanced Research Projects Agency) și alte agentii guvernamentale au finantat mari programe
de strapungere tehnologica (ex: internetul, cercetari spatiale), inclusiv în domeniul
medical (ex: studierea genomului uman), că guvernul a finantat dezvoltarea retelei
de autostrazi,infrastructura în general? Au gresit europenii că au finantat cu bani
publici dezvoltarea Airbus și a altor programe, că vor acum să sprijine campioni în
competitia globala?
A fost renuntarea la light-touch regulation o greseala în lumina grozaviilor
petrecute în industria financiara și situatia gravisima cauzata de dereglementare
(inceputa în anii 90”) și de supra-finanancializare? A avut sens să se ceara bancilor
o capitalizare mai buna și schimbarea modului de evaluare a riscurilor (VaR)? Că
au fost relaxate unele reguli macroprudentiale acum pentru ca bancile să ajute economia reala este alta poveste. Trebuie să fie mai bine supravegheate bancile avand
în vedere că se albesc sute de miliarde de dolari/euro, bani ce finanteaza traficul
de droguri, de arme și de fiinte umane? Ne intereseaza echitatea în societate, care
presupune “egalitate de sanse”? De altfel, problema echitații (fairness), a incluziunii, revin în mod obsesiv în alocutiuni ale liderilor europeni, la dreapta și la stanga
spectrului politic democratic; este cuvant cheie în programul și gandirea Comisiei
Europene.
Au gresit tari ca Singapore, Coreea de Sud, Tailanda, etc că au pus la punct strategii de dezvoltare ce au îmbinat piața cu sprijinirea de către stat a unor sectoare
pentru dezvoltare economica și care au înregistrat veritabile miracole economice în
ultima jumatate de secol? Ne-ar rade în nas daca le-am reprosa strategiile adoptate
–fără de care ar fi ramas la orezarii și confectii simple. Apropos de raspunsuri pe
care trebuie să le dam și în zilele noastre privind lupta contra schimbarii de clima,
contra pandemiei, în gestionarea crizei economice extrem de severe, pentru salva-
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rea, cat se poate, a unui sistem multilateral (international) care să asigure bunuri
publice globale, intre care și pacea (în pofida rivalitatilor geopolitice).
Nu statul este problema, mai ales când vedem ce se intampla în vremuri de pandemie și mare criza economica, ci abordari extreme, care ne duc din nou către zone intunecate ale istoriei. Să afirmi că interventia în crestere a statului în economie acum,
când este impusa de pandemie și de alte ratiuni obiective, echivaleaza cu o revenire
a socialismului este de neinteles. Nu trebuie să lasam statul să devina coplesitor, cu
prezenta apasatoare și acaparat de grupuri de interese ilegitime, să se “orwell-izeze”
în mod insidious, sau pe față. Iar în Romania statul trebuie să fie dezbarat de conectarea la retele care extrag rente necuvenite, să fie debiroctatizat, să nu mai adaposteasca atât de multi slujbansi care cam taie frunza la caini. Dar, una peste alta, este nevoie
de echilibru și pragmatism, mai ales în momente de mare cumpana.
Și ca să revin la situatia de la noi. Și la stanga și la dreapta sunt pericole. Fiindcă exista populism, unori fără limite, care infloreste în momente electorale și
face mult rau. Asa se intampla în situatia teribil de incordata a bugetului public, ce
nu mai suporta cresteri de cheltuieli rigide, care pot conduce la destabilizarea economiei, la o corectie foarte dureroasa nu peste mult timp. Nu trebuie ca finantele
publice în Romania să fie aruncate în aer! Și avem o abordare la extrema cealalata,
care cere retragerea statului din economie, stat minimal. Ce să fi facut guvernul
actual, de pilda? Să fi declarat cu emfaza că este un guvern liberal, care nu poate interveni în economie pentru a nu distorsiona pietele și fiindcă s-ar dezice de filosofia
sa? Adio deci programe IMM, ajutor pentru somaj tehnic, banca promotionala (asa
cum este în multe state din UE), etc. Adica să se descurce fiecare cum poate. Și ce
să faca un economist libertarian ajuns la conducerea unei agentii guvernamentale
care sprijina IMM-uri? Să-și dea demisia, sau să treaca printr-un reality check și să
vada că una este causeria la seminarii și discutii pe margine și altceva când te confrunti cu viata adevarata, când intri în valtoarea ei.
Are sens ca guvernul României să se ocupe de refacerea sistemului de irigatii,
de un program de reamenajare a teritoriului avand în vedere deforestari criminale
de-a lungul anilor și desertificarea solului, de constructia de autostrazi și calea
ferata, de infrastructura critica, de sectorul agri-business care are importanta strategica (mai ales daca schimbarea de clima va induce mari perturbatii în productie
alimentelor de baza)? Are sens să incerci să ai un buget public robust, cu venituri
superioare în lumina provocarilor imense ce ne asteapta, ca să poti finanta mai
bine sanatatea publica, devenita chestiune de securitate nationala, educatia și alte
bunuri publice? Are sens să ai prioritati clare în investitii și să le urmaresti cu consecventa, mai ales când absorbtia fondurilor europene este vitala pentru redresarea economiei, pentru a trece cat mai bine prin aceasta perioada de mare suferinta,
ceea ce implica o guvernare lucida, ferma, hands-on cum spun englezii?
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Să vezi indiferenta față de schimbarea de clima, intrucat, nu avem date, nu
stim suficient, că toate se vor rezolva de la sine în timp, este incredibil. Și sirul
poate continua.
Problema nu este că nu putem cunoaste suficient deoarece informatia este imprastiata în sistem și imposibil de centralizat, ci fiindcă unii ignora, sau dispretuiesc ceea ce se cunoaste și a devenit parte din cunoasterea consolidata. Aceasta este
valabil și pentru criza sanitara și abordarea problematicii mediului inconjurator, a
schimbarii de clima. OMUL, prin definitie nu poate cunoaste totul, dar progresul
cunoasterii nu poate fi stopat. Iar ceea ce se stie, este consolidat trebuie să stea la
baza actiunii rationale.
Lucrurile sunt prea serioase, grave, pentru a ne lasa destinul pe mana unor
ignoranti, farseuri, a unor personagii care joaca la ruleta istoriei neintelegand responsabilitatea pe care o au. Nu putem lasa dorinta de putere cu orice pret, trufia,
lipsa de bun simt în ambele acceptii să ne oropseasca, să distruga viata noua și copiilor nostri. Tot astfel cum exista o raspundere în cercurile intelectuale, academice,
pentru ca stiinta, cunoasterea consolidata să isi spuna cuvantul, nu ambitii personale, agende marunte. Mai ales în momente când este nevoie de CUNOASTERE
pentru a ghida actiunea umana.
Trebuie să ne luptam pentru Adevar, să combatem stirile false, manipularea
în masa. Alunecarea către o zona de dezbatere și confruntare pentru putere în care
se pierd repere morale, “este pervertit adevarul inlocuindu-se fapte prin fictiuni”
(ce spunea Hannah Arendt în Originile Totalitarismului, 1951) submineaza viata
noastra și democratia. Adevarul este indispensabil pentru supravietuirea noastra,
pentru democratie. În situatia concreta a crizei sanitare și a pericolului schimbarii
de clima, falsul și manipularea pot conduce la dezastru din toate punctele de vedere
Exista o imagine din filmul Planeta Maimutelor (prima versiune), când astronautul interpretat de Charlton Heston, ajuns într-o grota și crezand că se afla pe
alta planeta, isi da seama că a dat de ruinele unei foste statii a metroului new-yorkez. Nu este nevoie de un asteroid să dispara omenirea; prostia, iresponsabilitatea,
ignoranta și alte metehne omenesti ne pot duce spre văgăuni, disparitie. Tot cum
folosirea nesabuita a armei nucleare ar avea acelasi efect, de distrugere.1

1
Articol preluat cu acordul autorului. Apărut inițial pe site-ul contributors.ro și, ulterior, în volumul Economia și pandemia. Ce urmează?, Polirom, 2021.

Repere istorice în dezvoltarea politicilor internaționale
în domeniul schimbărilor climatice
Alexandru Cosmin Buteică

Preambul – Timpul șocurilor globale
Schimbările climatice și modul statelor lumii de a le aborda constituie unul dintre
subiectele de importanță majoră din agenda internațională. Complexitatea cauzelor și consecințelor acestora, dificultatea acțiunii în ceea ce le privește și nevoia
de schimbare imediată sunt punctele care antrenează dialogul global. Există încă
un decalaj mare între momentul în care acțiunea împotriva schimbărilor climatice este necesară și momentul în care aceasta se întâmplă propriu-zis, iar măsurile
recente luate la nivel internațional vizează tocmai această nevoie de a face salturi
importante spre o lume cu emisii de carbon reduse semnificativ. Pe lângă provocările deja știute, pandemia de COVID-19 ne-a reamintit că șocurile pot apărea în
cascadă și pot declanșa crize sistemice economice, financiare și sociale. Revenirea
globală post-COVID19 este percepută drept o oportunitate de accelerare a acțiunilor climatice, dată fiind legătura strânsă între economie, sănătate publică și mediul
înconjurător. Lumea de astăzi se poate îndrepta după pandemie spre prosperitate
economică, reziliență și echitate socială prin transformarea și decarbonizarea rapidă a economiei globale.
În pofida eforturilor internaționale de a limita încălzirea globală din ultimele
trei decenii, concentrațiile atmosferice de gaze cu efect de seră (dioxidul de carbon,
metan, protoxidul de azot, gazele fluorurate etc.) au crescut pe măsură ce emisiile globale s-au majorat an de an. Dioxidul de carbon (CO2) generat de activitățile
umane contribuie cel mai mult la încălzirea globală, în 2020, concentrația sa în
atmosferă depășind deja cu 48% nivelul preindustrial1. Temperatura globală medie
este astăzi cu 1°C mai mare decât la începutul erei industriale2. Conform serviciului
NASA (2021) „The Causes of Climate Change”, National Aeronautics and Space Administration,
https://climate.nasa.gov/causes/
2
IPCC (2018) „Special Report: Global Warming of 1.5ºC”, Intergovernmental Panel on Climate
Change, https://www.ipcc.ch/sr15/.
1
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Copernicus3 privind schimbările climatice, 2020 a fost cel mai cald an înregistrat
în Europa, în timp ce o analiză recentă NASA4 a arătat că anul 2020 a fost cel mai
cald înregistrat vreodată la nivel global, la egalitate cu 2016. Lumea de astăzi se
confruntă deja cu consecințele schimbărilor climatice. Calotele glaciare se topesc,
iar nivelul mărilor și oceanelor este în creștere5. În unele regiuni, fenomenele meteorologice extreme și precipitațiile sunt tot mai frecvente și mai intense, în timp
ce altele se confruntă cu valuri de căldură și secetă extreme. Ca urmare a acestei
situații, se produc inundații, alunecări de teren, scade calitatea apei, resursele de
apă devin tot mai precare. Organizația Meteorologică Mondială a semnalat recent6
intensificarea puternică a crizei climatice, evidențiind un număr mare de evenimente meteorologice extreme în 2020, ce au determinat crize complexe sanitare
și economice în multe țări. Tot în 2020, Statele Unite ale Americii au fost afectate
de un număr record7 de calamități naturale ce au rezultat în pagube de miliarde de
dolari. În perioada redactării acestui articol (iulie 2021), Germania și Belgia s-au
confruntat cu ploi torențiale de o violență fără precedent ce au declanșat inundații
istorice8, cu peste 190 de morți raportați, sute de persoane dispărute și pagube
estimate la miliarde de euro.
Oamenii de știință prezic că aceste consecințe nefaste se vor înrăutăți până
când concentrațiile atmosferice de gaze cu efect de seră nu vor fi stabilizate, iar
amploarea lor va depinde de nivelul temperaturii maxime globale atinse. Potrivit
Grupului Interguvernamental pentru Schimbările Climatice (IPCC9), temperatura medie globală trebuie să fie limitată la 1,5°C peste nivelurile preindustriale. O
creștere cu 2°C a temperaturii față de perioada preindustrială este asociată unui
impact negativ grav asupra climei și mediului (precum pierderi de specii în ecosistemele terestre și oceanice) și sănătății și bunăstării umane, existând un risc major
3
CCCS (2021) „2020 warmest year on record for Europe”, Copernicus Climate Change Service,
https://climate.copernicus.eu/2020-warmest-year-record-europe-globally-2020-ties-2016-warmestyear-recorded
4
NASA (2021) „2020 Tied for Warmest Year on Record, NASA Analysis Shows”, National Aeronautics and Space Administration, https://www.nasa.gov/press-release/2020-tied-for-warmest-yearon-record-nasa-analysis-shows
5
NOAA (2021) „Is sea level rising?”, National Ocean Service National Oceanic and Atmospheric
Administration U.S. Department of Commerce, https://oceanservice.noaa.gov/facts/sealevel.html
6
WMO (2021) „State of the Global Climate 2020 – Provisional Report”, World Meteorological
Organization, https://library.wmo.int/doc_num.php?explnum_id=10444
7
NOAA (2021) „Record number of billion-dollar disasters struck U.S. in 2020, National Ocean
Service National Oceanic and Atmospheric Administration U.S. Department of Commerce, (https://www.
noaa.gov/stories/record-number-of-billion-dollar-disasters-struck-us-in-2020)
8
Euronews (2021), „Merkel pledges aid, climate action after floods leave at least 190 dead”
https://www.euronews.com/2021/07/18/death-toll-rises-to-more-than-180-as-germany-belgiumclean-up-after-floods
9
IPCC (2018) „Summary for Policymakers, Special Report: Global Warming of 1.5ºC”, Intergovernmental Panel on Climate Change, https://www.ipcc.ch/sr15/chapter/spm/
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de a asista la schimbări climatice cu potențial catastrofal la nivel global. Pentru a
rămâne în limita a 1,5°C peste nivelurile preindustriale, emisiile globale trebuie să
scadă cu cel puțin 45% până în 2030 față de nivelurile din 2010 și este esențial să fie
asigurată neutralitatea emisiilor de dioxid de carbon până în 2050. Pentru a obține
emisii nete zero, toate emisiile de gaze cu efect de seră la nivel mondial vor trebui
contrabalansate prin sechestrarea dioxidului de carbon. Dacă omenirea nu atinge
emisiile nete zero până la mijlocul secolului, probabilitatea ridicării temperaturilor
globale cu peste 1,5 grade Celsius crește semnificativ.
Traseul politicilor internaționale privind schimbările climatice
În anul 1992, la Rio de Janeiro, a fost semnată Convenția-cadru a Națiunilor Unite
asupra Schimbărilor Climatice (UNFCCC), marcând astfel primul pas important în
procesul internațional de combatere a schimbărilor climatice. Fără a defini acțiuni
concrete sau rolul țărilor dezvoltate față de națiunile mai sărace, țările semnatare au
convenit atunci „să stabilizeze concentrațiile de gaze cu efect de seră din atmosferă
la un nivel care să prevină interferențele antropice periculoase cu sistemul climatic.”10
După cinci ani de lucrări și negocieri îndelungate, a fost adoptat Protocolul
de la Kyoto11 privind schimbările climatice, prin care țările dezvoltate se angajau
colectiv să reducă emisiile lor de gaze cu efect de seră, pentru a realiza o reducere
a emisiilor totale ale țărilor dezvoltate cu cel puțin 5% în raport cu nivelurile din
1990, în perioada 2008-2012 (prima perioadă de angajament sub Protocolul de la
Kyoto). Amendamentul de la Doha al Protocolului de la Kyoto (adoptat în 2012)
a definit a doua perioadă de angajament, pentru intervalul cuprins între 2013 și
2020. Uniunea Europeană a convenit să reducă emisiile de gaze cu efect de seră cu
20% pentru perioada 2013-2020 față de anul de referință. Deși Protocolul de la
Kyoto a reprezentat o realizare diplomatică importantă, succesul său s-a dovedit
a fi limitat, având în vedere angajamentul unilateral al UE și lipsa unor eforturi
similare din partea celorlalți actori globali: Statele Unite ale Americii nu au ratificat
Protocolul; China, Coreea de Sud, Mexic nu au primit ținte cantitative de reducere
a emisiilor de gaze cu efect de seră fiind considerate țări în curs de dezvoltare; Japonia, Rusia și Noua Zeelandă nu și-au asumat ținte de reducere pentru cea de-a doua
perioadă de angajament, în timp ce Canada s-a retras din Protocol.
Toate țările dezvoltate ale lumii și cele mai mari țări în curs de dezvoltare au
convenit, pentru prima dată, asupra limitelor emisiilor lor de gaze cu efect de seră
în cadrul Conferinței de la Copenhaga privind schimbările climatice (COP 15) din
10
EEA (2016) „Politici în materie de schimbări climatice”, Agenția Europeană de Mediu https://
www.eea.europa.eu/ro/themes/climate/policy-context https://www.eea.europa.eu/ro/themes/climate/policy-context
11
UNFCCC (2021) „What is the Kyoto Protocol?”, United Nations Framework Convention on Climate Change https://unfccc.int/kyoto_protocol
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2009. Cu toate acestea, conferința nu s-a concretizat prin încheierea unui acord,
spre dezamăgirea entităților vizate.
Acest deziderat a fost atins șase ani mai târziu, în 2015, când cele 195 de State
Părți la Convenția Națiunilor Unite privind Schimbările Climatice (UNFCCC) au
adoptat Acordul de la Paris în domeniul schimbărilor climatice, cel dintâi acord global cu forță juridică obligatorie de acest tip. Printre elementele cheie ale Acordului
de la Paris12 se numără: operaționalizarea obiectivului pe termen lung de a limita
creșterea temperaturii medii globale sub 2°C și stimularea eforturilor de a limita și
mai mult creșterile de temperatură, până la 1,5°C peste nivelul din perioada preindustrială; un ciclu de revizuire a angajamentelor („Intended Nationally Determined Contributions” -contribuțiile preconizate stabilite la nivel național13) la fiecare
5 ani; un proces de evaluare la nivel global a progresului înregistrat în atingerea
obiectivelor asumate (reducerea emisiilor, adaptarea și finanțarea); angajamente
ale statelor dezvoltate de a mobiliza surse de finanțare pentru statele în curs de
dezvoltare și de a asigura transferul de tehnologie și creșterea capacității acestor
state de a se adapta la efectele schimbărilor climatice; tranziția către energia curată,
ce presupune redirecționarea investițiilor dinspre combustibili fosili poluanți către
surse de energie nepoluante etc.
Acordul de la Paris stabilește un set de reguli ambițioase și obligatorii din
punct de vedere juridic, în domeniul schimbărilor climatice, inclusiv reduceri cuantificabile a emisiilor de gaze cu efect de seră, începând cu anul 2020 și realizarea
tranziției către o economie cu emisii reduse de carbon în contextul unei dezvoltări
durabile. Acordul este rezultatul a multor ani de pregătiri, dialog, negocieri la nivel
înalt și conștientizare cu privire la necesitatea atenuării schimbărilor climatice și
adaptarea la efectele acestora. Totodată, Acordul reprezintă un pas important către
construirea unei lumi cu emisii scăzute de dioxid de carbon și rezistentă la schimbări climatice, lansând factorilor de decizie politică și mediului de afaceri un semnal
imperativ și global privind necesitatea de a renunța progresiv la combustibilii fosili
și de a investi în energie curată și în acțiuni de adaptare.
Uniunea Europeană în politica internațională climatică
UE este un actor-cheie în cadrul negocierilor ONU privind schimbările climatice14,
fiind al treilea cel mai mare generator de gaze cu efect de seră din lume, după China
UNFCCC (2021) „The Paris Agreement”, United Nations Framework Convention on Climate
Change https://unfccc.int/process-and-meetings/the-paris-agreement/the-paris-agreement
13
UNFCCC (2021) „Intended Nationally Determined Contributions (INDCs)”, United Nations
Framework Convention on Climate Change https://unfccc.int/process-and-meetings/the-paris-agreement/nationally-determined-contributions-ndcs/indcs
14
EP (2020) „Infografic: istoria negocierilor pentru combaterea schimbărilor climatice”, European Parliament https://www.europarl.europa.eu/news/ro/headlines/priorities/schimbarile-climatice/20180404STO00910/infografic-istoria-negocierilor-pentru-combaterea-schimbarilor-climatice
12

34 / Caiet documentar 6 România sustenabilă

și SUA15. Aproximativ 75% din gazele cu efect de seră din UE16 sunt emise de sectorul energetic.
În 2008, UE și-a stabilit obiectivul de a reduce emisiile cu 20% până în 2020
față de nivelurile din 1990. În 2015, UE a ratificat Acordul de la Paris și s-a angajat
să reducă până în 2030 emisiile de gaze cu efect de seră de pe teritoriul său cu cel
puțin 40% față de nivelurile din 1990. În 2019, Parlamentul European a declarat
o situație de urgență climatică17, solicitând Comisiei Europene să își alinieze toate
propunerile la obiectivul de limitare a încălzirii globale până la 1,5°C peste nivelul
din perioada preindustrială și să asigure reducerea semnificativă a emisiilor de gaze
cu efect de seră. Ca răspuns, Comisia Europeană a prezentat Pactul Verde European18, o foaie de parcurs pentru ca Europa să atingă neutralitatea climatică până în
2050. Unul dintre obiectivele acestuia este un cadru juridic pentru climă: legislația
UE privind clima, care va deveni obligatorie prin lege pentru toate statele UE în
2021. Noua lege a UE privind clima crește ținta UE de reducere a emisiilor până în
2030 de la 40% la cel puțin 55%19. Planul UE pentru o Europă ecologică și durabilă acoperă o gamă largă de sectoare și include obiective precum: conservarea biodiversității, stimularea economiei circulare, asigurarea unui sistem alimentar mai
sănătos, promovarea investițiilor ecologice și autonomizarea industriilor pentru o
tranziție ecologică, atenuând impactul socio-economic al tranziției asupra comunităților.
În iulie 2021, Comisia Europeană a adoptat un pachet foarte ambițios de propuneri care să consolideze politicile UE în domeniul climei, al energiei, al exploatării
terenurilor, al transporturilor și al impozitării, astfel încât, până în 2030, emisiile
nete de gaze cu efect de seră ale Uniunii să scadă cu cel puțin 55%, comparativ cu nivelurile din 1990. Pachetul (supranumit FIT for 55) cuprinde „aplicarea sistemului
de comercializare a certificatelor de emisii în noi sectoare și înăsprirea sistemului
existent al UE de comercializare a certificatelor de emisii; utilizarea sporită a surselor regenerabile de energie; asigurarea unei mai mari eficiențe energetice; implementarea mai rapidă a modurilor de transport cu emisii scăzute și a infrastructurii
15
WRI (2020), „This Interactive Chart Shows Changes in the World’s Top 10 Emitters”,
World Resources Institute, https://www.wri.org/insights/interactive-chart-shows-changes-worlds-top-10-emitters
16
EEA (2020) European Environment Agency, https://www.eea.europa.eu/
17
EP (2019) „Parlamentul European declară situația de urgență privind clima”, European
Parliament
https://www.europarl.europa.eu/news/ro/headlines/priorities/schimbarile-climatice/20191121IPR67110/parlamentul-european-declara-situatia-de-urgenta-privind-clima
18
EC (2021) „Pactul verde european”, European Commission, https://ec.europa.eu/info/strategy/
priorities-2019-2024/european-green-deal_ro
19
EP (2021) „Legea europeană a climei: eurodeputații confirmă acordul privind neutralitatea climatică până în 2050”, European Parliament, https://www.europarl.europa.eu/news/ro/
press-room/20210621IPR06627/eurodeputatii-confirma-acordul-privind-neutralitatea-climatica-pana-in-2050
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și a combustibililor de care depind aceste moduri de transport; alinierea politicilor
fiscale la obiectivele Pactului Verde European”20.
Prin anunțarea noului pachet, UE își confirmă rolul de lider în politicile internaționale climatice și își marchează astfel poziția înaintea Conferinței ONU privind
Schimbările Climatice de la Glasgow (COP26) din noiembrie 2021. Beneficiile politicilor UE în domeniul climei contrabalansează costurile tranziției verzi pe termen
mediu și lung, însă riscă să exercite dificultăți asupra gospodăriilor vulnerabile și a
microîntreprinderilor pe termen scurt. Prin pachetul adoptat, Comisia Europeană
țintește spre „o repartizare echitabilă a costurilor legate de combaterea schimbărilor climatice și adaptarea la acestea. În plus, instrumentele de tarifare a carbonului
generează venituri care pot fi reinvestite pentru a stimula inovarea, creșterea economică și investițiile în tehnologii curate. Se propune instituirea unui nou fond
social pentru climă, care să ofere finanțare specifică statelor membre pentru a-i
ajuta pe cetățeni să își finanțeze investițiile în eficiența energetică, pentru achiziționarea de noi sisteme de încălzire și răcire și într-o mobilitate mai puțin poluantă.
Fondul social pentru climă ar urma să fie finanțat din bugetul UE, utilizând 25%
din veniturile care se preconizează că vor fi obținute din comercializarea certificatelor de emisii pentru clădiri și pentru combustibilii destinați transportului rutier.
Fondul va pune la dispoziția statelor membre 72,2 miliarde EUR pentru perioada
2025-2032, printr-o modificare specifică a cadrului financiar multianual. Incluzând
și propunerea de a completa această finanțare cu contribuții echivalente din partea
statelor membre, fondul ar urma să mobilizeze 144,4 miliarde EUR pentru o tranziție echitabilă din punct de vedere social.”21
Cu toate acestea, propunerile ambițioase ce schițează arhitectura legală a
transformării energetice și climatice a UE vor trebui negociate cu statele membre și
cu Parlamentul European, un proces care ar putea dura câțiva ani. Nu au întârziat
să apară critici vehemente la adresa noului pachet, în paralel derulându-se un lobby
intens împotriva unora dintre propunerile incluse în planul de măsuri din partea
grupurilor importante din industria europeană22. Planul riscă să întâmpine rezistență atât din partea industriilor cât și din partea țărilor UE mai puțin dezvoltate
care se vor simți amenințate de ritmul accelerat al schimbărilor și de reglementările
sporite ce pot declanșa poveri financiare. Este cert că România trebuie să pună urgent în prim plan, atât la nivel tehnic, cât și la nivel înalt, dezbaterea legată de noul
EC (2021) „Pactul verde european: Comisia propune transformarea economiei și a societății
UE în vederea atingerii obiectivelor ambițioase în materie de climă”, European Commision, https://
ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/ro/IP_21_3541
21
Ibid.
22
Abnett R. (2021) „EU launches big climate plan for „our children and grandchildren”, Reuters,
https://www.reuters.com/business/environment/wrapup-eu-launches-big-climate-plan-our-children-grandchildren-2021-07-14/
20
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pachet de legi, în perspectiva negocierilor viitoare și pentru a spori vizibilitatea
tendințelor și măsurilor iminente în rândul cetățenilor.
Angajamentele climatice internaționale
Politica Statelor Unite ale Americii cu privire la schimbările climatice a fluctuat de la
momentul inițial al semnării Acordului de la Paris sub administrația Obama. Președintele Donald Trump a retras oficial Statele Unite din Acordul Climatic de la Paris
în noiembrie 2020 – fiind singura țară care a făcut acest lucru – însă noul președinte, Joe Biden, a decis revenirea SUA23 în Acordul de la Paris încă din primele ore ale
mandatului său și a anunțat că va face din lupta împotriva schimbărilor climatice
o prioritate a administrației sale. După ce și-a îndeplinit promisiunea de a readuce
SUA în Acordul de la Paris (SUA revenind în mod formal în Acord la 19 februarie
2021), președintele Biden a convocat 40 de lideri mondiali într-un Summit24 virtual dedicat climei, desfășurat în aprilie 2021. Cu prilejul evenimentului, Japonia (al
cincilea cel mai mare emitent de CO2 din lume) s-a angajat să reducă emisiile cu 46%
până în 2030, comparativ cu nivelurile din 2013 și să atingă emisii nete zero până în
2050. Canada a promis că va reduce emisiile cu 40% - 45% până în 2030 comparativ
cu nivelurile din 2005, o creștere majoră față de angajamentul anterior de 30%, iar
Brazilia s-a angajat să atingă neutralitatea climatică până în 2050. Marea Britanie
a anunțat o țintă extrem de ambițioasă: reducerea emisiilor cu 78% până în 2035,
comparativ cu nivelurile din 1990. Președintele Federației Ruse, Vladimir Putin, a
anunțat intenția de a reduce semnificativ emisiile poluante până în anul 2050. Ulterior, în iulie 2021, în timpul unei vizite la Moscova a trimisului special al președintelui SUA pentru climă, John Kerry, SUA și Rusia au declarat că vor coopera în ceea ce
privește schimbările climatice, în pofida relațiilor tensionate dintre ele.
Un alt moment important recent, Summitul UE-SUA din 15 iunie 2021, a marcat începutul unui parteneriat transatlantic reînnoit și a stabilit o agendă comună pentru cooperarea UE-SUA în perioada post-pandemie25. Cu acest prilej a fost
anunțat angajamentul instituirii unui Grup la nivel înalt UE-SUA pentru acțiuni
climatice, precum și o coordonare în cadrul colaborării constructive cu China cu
privire la aspecte precum schimbările climatice.
Republica Populară Chineză (cel mai mare emitent de gaze cu efect de seră
din lume) a anunțat noi ținte ambițioase în cadrul Adunării Generale a ONU din
The White House (2021) „Paris Climate Agreement”, Statements and Releases, https://www.
whitehouse.gov/briefing-room/statements-releases/2021/01/20/paris-climate-agreement/
24
The White House (2021) „Fact Sheet: President Biden’s Leaders Summit on Climate”, Statements and Releases, https://www.whitehouse.gov/briefing-room/statements-releases/2021/04/23/
fact-sheet-president-bidens-leaders-summit-on-climate/
25
CE (2021) „Summitul UE-SUA, Bruxelles, 15 iunie 2021”, Consiliul European, https://www.
consilium.europa.eu/ro/meetings/international-summit/2021/06/15/
23
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septembrie 2020. Astfel, președintele Xi Jinping a declarat că Republica Populară
Chineză își propune să își mărească contribuțiile stabilite la nivel național, să depună eforturi pentru a reduce emisiile de dioxid de carbon până în 2030 și să devină
neutră din punct de vedere al emisiilor de carbon până în 2060. În plus, pe 16 iulie
2021, China și-a lansat propria sa piață de comercializare a certificatelor de emisii
de CO226.
Recunoscând urgența climatică, multe țări depun planuri naționale îmbunătățite pentru climă pentru 2030 (contribuțiile stabilite la nivel național) la Convenția-cadru a Organizației Națiunilor Unite Privind Schimbările Climatice, înainte
de COP26 de la Glasgow. În sprijinul obiectivului pe termen lung, peste 120 de
țări s-au angajat deja să atingă neutralitatea climatică până în 2050 și multe dintre
acestea își intensifică planurile pentru 2030 pentru a se alinia la acest obiectiv.
Progrese recente
Multiple autorități locale și regionale s-au angajat în mod voluntar să implementeze obiective în materie de climă și energie pe teritoriul lor. Mai mult de jumătate
din populația lumii trăiește în orașe, iar ONU estimează că acest procent va crește
până la două treimi din omenire până în 205027. Ca urmare, modul în care orașele
acționează acum în lupta împotriva schimbărilor climatice va afecta în mod direct
viața a miliarde de oameni. La nivel mondial, peste 400 de orașe s-au angajat deja
să atingă emisii nete zero până în 2050 și peste 10.500 s-au alăturat Pactului Global
al Primarilor pentru Climă și Energie28.
Și liderii din sectorul privat recunosc din ce în ce mai mult că tranziția spre o
economie bazată pe activități cu emisii reduse de carbon va conduce la o îmbunătățire pe termen lung a rezultatelor companiilor, limitând totodată influența periculoasă a efectelor induse de schimbările climatice. Astfel, în cadrul inițiativei
„Science Based Targets”29, peste 1.600 de companii s-au angajat să adopte obiective de reducere a emisiilor pe baza științei și peste 600 s-au angajat să stabilească
obiective de neutralitate climatică în cadrul operațiunilor și lanțurilor valorice ale
acestora.
Băncile de dezvoltare multilaterale și cele din sectorul privat au anunțat la
rândul lor obiective ambițioase. În noiembrie 2020, Statele Membre ale Uniunii
26
Reuters (2021) „China’s carbon trading scheme makes debut with 4.1 mln T in turnover”,
Sustainable Business, https://www.reuters.com/business/sustainable-business/chinas-national-carbon-emission-trading-opens-48-yuant-chinese-media-2021-07-16/
27
UN (2021) „Goal 11: Make cities inclusive, safe, resilient and sustainable”, Sustainable Development Goals, United Nations, ,https://www.un.org/sustainabledevelopment/cities/
28
GCMCE (2021) Global Covenant of Mayors for Climate & Energy, https://www.globalcovenantofmayors.org/
29
SBTi este un parteneriat între CDP, United Nations Global Compact, World Resources Institute (WRI) și World Wide Fund for Nature (WWF) https://sciencebasedtargets.org/
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Europene au convenit să transforme Banca Europeană de Investiții (BEI) în banca
pentru climă a UE30. Prin Foaia de parcurs a Băncii pentru climă pentru perioada
2021-2025, Grupul BEI își propune să mobilizeze investiții în valoare de o mie de
miliarde EUR în acțiuni climatice și în dezvoltarea durabilă a mediului în perioada
2021-2030, fiind prima bancă multilaterală de dezvoltare din lume care și-a propus
să-și alinieze pe deplin operațiunile la Acordul Climatic de la Paris.
În iunie 2021, Banca Mondială a anunțat un nou plan de acțiune climatică31,
cu scopul de a ajuta țările în curs de dezvoltare să realizeze reduceri măsurabile ale
emisiilor de gaze cu efect de seră și să se angajeze în mobilizarea resurselor la scară
largă pentru a facilita renunțarea la cărbune. 35% din finanțarea Grupului Băncii
Mondiale, în medie în următorii cinci ani, va avea co-beneficii climatice, iar 50%
din finanțarea climatică a Băncii va sprijini adaptarea și reziliența la schimbările
climatice. În plus, Banca Mondială își va alinia fluxurile de finanțare cu obiectivele
Acordului Climatic de la Paris până la 1 iulie 2023.
Până în prezent, peste 130 de bănci private (reprezentând o treime din sectorul bancar global) au devenit semnatare oficiale ale Principiilor ONU pentru un
sector bancar responsabil – un cadru de dezvoltare a sustenabilității în industria
bancară, realizat prin parteneriatul dintre numeroase bănci din întreaga lume și
Inițiativa Financiară din cadrul Programului Națiunilor Unite pentru Mediu32.
Nu în ultimul rând, mișcările sociale pentru acțiune climatică au căpătat o
mare amploare după Acordul de la Paris, în timp ce Greta Thunberg și alte grupuri
de tineri activiști33 au intrat în lumina reflectoarelor și au determinat peste 7 milioane de oameni34 din 185 de țări să se alăture celor mai mari proteste climatice din
istorie în septembrie 2019.
Spre 2050: atingerea neutralității climatice
Recent a fost publicat un raport intermediar35 al „Task Force on Net Zero Goals and
Carbon Pricing”, un grup de lideri din sectorul public, de afaceri și din mediul academic convocat de Carbon Pricing Leadership Coalition (CPLC), o inițiativă a Băncii
30
EIB (2020) „EU member states approve EIB Group Climate Bank Roadmap 2021-2025”, European Investment Bank, https://www.eib.org/en/press/all/2020-307-eu-member-states-approve-eibgroup-climate-bank-roadmap-2021-2025
31
WB (2021) „World Bank Group Increases Support for Climate Action in Developing Countries”, World Bank, https://www.worldbank.org/en/news/press-release/2021/06/22/world-bankgroup-increases-support-for-climate-action-in-developing-countries
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UNEP (2021) „Principles for Responsible Banking”, Finance Initiative, United Nations Environment Programme https://www.unepfi.org/banking/bankingprinciples/
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https://extinctionrebellion.uk/ și https://www.sunrisemovement.org/
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Rosane O. (2019) „7.6 Million Join Week of Global Climate Strikes”, EcoWatch, https://www.
ecowatch.com/global-climate-strikes-week-2640790405.html
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Mondiale. Grupul de lucru a fost format pentru a contribui la înțelegerea comună
a conceptului de „nivel zero de emisii nete” și explorarea rolului tarifării carbonului
în sprijinirea tranziției la emisii zero nete în următorii 10 - 15 ani, iar această secțiune redă o parte din rezultatele raportului lor.
Nivelul zero de emisii nete se realizează atunci când toate emisiile de gaze cu
efect de seră produse (antropogene) sunt contrabalansate prin eliminarea acestora
din atmosferă într-un proces denumit absorbția carbonului. Absorbția dioxidului
de carbon și înmagazinarea acestuia este cunoscută ca sechestrare a dioxidului de
carbon (sechestrarea CO2 poate fi realizată de păduri, diverse tipuri de plantații sau
prin tehnologii de captare și stocare a carbonului). „Un absorbant de CO2 este orice
sistem care absoarbe mai mult CO2 decât emite. Principalii absorbanți naturali sunt
solul, pădurile și oceanele. Dioxidul de carbon depozitat în păduri este eliberat în
atmosferă prin incendii forestiere, exploatare forestieră sau schimbări în utilizarea
terenurilor” 36.
Astfel, menținerea și creșterea investițiilor în utilizarea solului drept absorbant de CO2 pe termen lung este vitală pentru reducerea stocului existent de gaze
cu efect de seră din atmosferă. O asemenea investiție trebuie să ia în considerare și disponibilitatea limitată a terenurilor și compromisurile sau sinergiile între
diferitele utilizări potențiale ale terenului, cum ar fi sechestrarea carbonului, biodiversitatea, producția de alimente, traiul rural, electricitatea regenerabilă și protejarea patrimoniului. Investițiile în reducerea emisiilor bazate pe soluții naturale
(de exemplu, conservarea pădurilor și zonelor umede) și în îmbunătățirea absorbțiilor de CO2 (prin reîmpădurire, agricultură regenerativă etc.) pot produce beneficii
ecologice în multe țări, sprijinind totodată și reziliența economică și climatică în
comunitățile locale și să respecte drepturile omului. Procesele de stabilire a acestor
investiții ar trebui să informeze și să implice comunitățile locale în deciziile privind
reducerile și eliminările de emisii bazate pe soluții naturale și să se asigure că beneficiile investițiilor sunt distribuite în mod echitabil.
Soluțiile tehnologice care permit captarea de CO2 sunt la rândul lor esențiale
pentru a spori și a completa căile de eliminare a CO2 bazate pe absorbanți naturali. A
devenit o necesitate urgentă dezvoltarea de politici de investiții și de aliniere a piețelor pentru a stimula inovația și a permite scalarea tehnologiilor permanente de captare și stocare a carbonului (CCS). Astfel s-ar putea genera noi piețe și surse de venit
prin sprijinirea extinderii și comercializării serviciilor de eliminare a carbonului.
„Un alt mod de a reduce emisiile și de a ajunge la neutralitatea emisiilor de
dioxid de carbon este acela de a compensa emisiile produse într-un sector, reduEP (2021), „Ce este neutralitatea emisiilor de dioxid de carbon și cum poate fi realizată
până în 2050”, European Parliament, https://www.europarl.europa.eu/news/ro/headlines/society/20190926STO62270/ce-este-neutralitatea-emisiilor-de-dioxid-de-carbon
36
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cându-le în altă parte. Acest lucru se poate realiza prin investiții în energia regenerabilă37, eficiența energetică38 sau alte tehnologii curate, cu emisii reduse de
CO2. Sistemul UE de comercializare a emisiilor (ETS)39 este un sistem de compensare a emisiilor de carbon. Tot la nivel european, mecanismul de ajustare la frontieră40 a emisiilor de carbon, ce va fi propus de Comisia Europeană în 2021, presupune
aplicarea unui preț pe bunurile importate din țări mai puțin ambițioase în privința
climei. Acest mecanism ar trebui să împiedice pierderile de carbon prin descurajarea mutării producției în țări cu reguli mai puțin stricte în privința emisiilor de gaze
cu efect de seră”41.
Deși toate țările ar trebui să acționeze imediat, nu toate vor atinge nivelul zero
de emisii nete în același timp. Date fiind circumstanțele naționale diferite (nivelul
de dezvoltare economică, emisiile istorice, capacitatea financiară și potențialul de
reducere de emisii), țările vor urma căi distincte de dezvoltare spre o economie bazată pe emisii reduse de carbon. Țările dezvoltate vor fi nevoite să adopte urgent
măsuri pentru a atinge neutralitatea climatică cât mai repede posibil, luând în considerare capacitățile lor crescute și nivelurile istorice de emisii. Țările dezvoltate au
și responsabilitatea de a oferi finanțare pentru a sprijini reducerea sau absorbția
emisiilor în alte țări. Cel mai probabil, țările în curs de dezvoltare vor avea un ritm
mai lent din cauza limitărilor instituționale sau de capacitate, în pofida necesității
de a atinge neutralitatea climatică cât mai repede posibil.
Tranziția către o neutralitate climatică reprezintă însă o oportunitate de a genera creștere economică și locuri de muncă și trebuie privită în contextul agendei
mai largi de dezvoltare durabilă, particulară fiecărei țări42.
În acest sens:
EP (2019) „Energia regenerabilă: stabilirea unor obiective ambițioase pentru Europa”, European
Parliament, https://www.europarl.europa.eu/news/ro/headlines/economy/20171124STO88813/energia-regenerabila-stabilirea-unor-obiective-ambitioase-pentru-europa
38
EP (2018) „Energie: noi obiective ambițioase pentru regenerabile si eficiență energetică”, European Parliament, https://www.europarl.europa.eu/news/ro/press-room/20181106IPR18315/energie-noi-obiective-ambitioase-pentru-regenerabile-si-eficienta-energetica
39
EP (2021) „Schema UE de comercializare a certificatelor de emisii și reforma acesteia”, European Parliament, https://www.europarl.europa.eu/news/ro/headlines/priorities/schimbarile-climatice/20170213STO62208/schema-ue-de-comercializare-a-certificatelor-de-emisii-si-reforma-acesteia
40
EP (2021) „Pierderi de carbon: cum împiedicăm firmele să evite regulile stricte privind
emisiile” , European Parliament, https://www.europarl.europa.eu/news/ro/headlines/priorities/
schimbarile-climatice/20210303STO99110/pierderi-de-carbon-cum-impiedicam-firmele-sa-evite-regulile-privind-emisiile
41
EP (2021), „Ce este neutralitatea emisiilor de dioxid de carbon și cum poate fi realizată
până în 2050”, European Parliament, https://www.europarl.europa.eu/news/ro/headlines/society/20190926STO62270/ce-este-neutralitatea-emisiilor-de-dioxid-de-carbon
42
Vogt-Schilb A. (2021) „Stronger Sustainable Growth”, Opportunities for Stronger and Sustainable Postpandemic Growth, Inter American Development Bank, https://flagships.iadb.org/en/MacroReport2021/Opportunities-for-Stronger-and-Sustainable-Postpandemic-Growth
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• Strategiile naționale și sectoriale trebuie să sprijine și să echilibreze mai
multe obiective politice - creștere economică, locuri de muncă, acces la energie,
eradicarea sărăciei, protecția comunităților și ecosistemelor vulnerabile și reziliența economică și de mediu. Înțelegerea beneficiilor potențiale ale tranziției către o
economie cu emisii reduse de carbon este importantă, iar guvernele ar trebui să
colaboreze cu toate sectoarele pentru a se asigura că acestea se concretizează. De
asemenea, factorii decizionali ar trebui să identifice impactul potențial negativ al
transformărilor aduse de decarbonizare asupra diferitelor sectoare sau comunități
și să abordeze orice inechități în distribuirea beneficiilor.
• Transformări fundamentale în sistemele energetice și de alimentare globale
sunt necesare pentru a realiza o decarbonizare agresivă. Acestea includ decarbonizarea producției de energie electrică, electrificarea serviciilor energetice, în special
a transporturilor, trecerea la combustibili curați și schimbarea practicilor agricole.
• Țările ar trebui să încurajeze sectorul privat să își stabilească propriile obiective de neutralitate climatică și să dezvolte planuri aliniate cu strategiile naționale
și sectoriale pentru a atrage finanțări internaționale în vederea sprijinirii transformărilor sectoriale necesare. Acțiunea proactivă și voluntară a companiilor este
însă la fel de importantă pentru efortul global de atenuare a schimbărilor climatice.
Obiectivele corporative nete zero și angajamentele de atenuare trebuie să se alinieze la ambiția globală de a atinge nivelul zero de emisii nete. Reducerile rapide ale
emisiilor vor fi mai dificile în sectoarele în care tehnologiile de atenuare nu sunt
încă disponibile comercial, nu sunt favorabile electrificării sau schimbării combustibilului.
• Tarifarea carbonului și finanțarea pentru cercetarea și dezvoltarea tehnologiilor de atenuare vor fi esențiale pentru a reduce costurile și a identifica noi soluții
tehnologice. Participarea la piețele internaționale de carbon poate ajuta țările să
valorifice noi fluxuri de capital și să aducă pe piață tehnologiile emergente de reducere și absorbție a emisiilor. Pentru a maximiza aceste oportunități, atât țările care
cumpără, cât și cele care transferă, ar trebui să înțeleagă în mod clar implicațiile
participării pe piețele internaționale de carbon și trebuie să aibă capacitatea de a
monitoriza transferurile de credite, astfel încât o astfel de participare să poată sprijini cu succes tranziția internă către neutralitatea climatică.
Perspective pentru România
Conform unui raport recent publicat al Grupului de lucru pentru sprijinirea finanțării verzi43, valorificarea agendei schimbărilor climatice poate crea oportunități
CNSM (2021) Analiza Grupului de lucru pentru sprijinirea finanțării verzi, Comitetul Național
pentru Supravegherea Macroprudențială, http://www.cnsmro.ro/res/ups/Raport-CNSM-pentru-sprijinirea-finantarii-verzi_PUB.pdf
43
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pentru România, cum ar fi: (a) transformarea structurii economiei către una cu
valoare adăugată mai mare; (b) poziționarea României ca țară atractivă pentru investițiile străine directe în sectoarele verzi. În acest sens, ar fi necesară o strategie
care să susțină transferul, spre România, a lanțurilor de producție globale. Câteva
sectoare în care România poate profita de lanțurile valorice care se dezvoltă la nivel
european și internațional în contextul eforturilor accentuate de decarbonizare ar
fi: (i) energia curată și aplicațiile sale, (ii) vehiculele electrice, (iii) eficiența energetică și (iv) digitalizarea sectoarelor verzi. În același timp, prin orientarea resurselor
financiare disponibile către domenii cu un impact pozitiv asupra mediului sau în
scopul înverzirii sectoarelor poluante, România va putea „diminua pierderile potențiale în momentul declanșării riscurilor climatice fizice și de tranziție”.44 Concluziile raportului indică și necesitatea unei tranziții ordonate a României spre o
economie cu emisii reduse de carbon. Viteza implementării investițiilor și reformelor structurale va fi esențială și vor trebui dezvoltate și implementate politici
publice la nivel național care să asigure echilibrul între menținerea competitivității
economice și nevoia de dezvoltare durabilă.
În zonele urbane, reproiectarea orașelor pentru un transport public sustenabil
și o eficiență energetică sporită trebuie susținută de investiții în cercetare și tehnologie pe termen mediu si lung. În acest sens, ar fi bine ca România să urmărească
încurajarea tinerilor antreprenori și stimularea operatorilor economici în vederea
creării și dezvoltării de clustere inovative de tehnologii cu emisii reduse sau zero de
carbon. Acest lucru se poate realiza, de exemplu, prin susținerea universităților și
institutelor de cercetare.
Mai mult decât un progres tehnic si economic, România viitorului ne cere să
trecem printr-o transformare comportamentală care să determine schimbarea percepției comune a ceea ce este considerat social si politic acceptabil. România are
nevoie de o societate civilă mult mai activă și vocală în domeniul mediului, care
să monitorizeze și să semnaleze derapajele din sfera sectorului public și mediului
privat. Accesul facil la tehnologie, la cunoaștere și transferul instantaneu de informații prin aplicații mobile oferă influență societății civile. Acest lucru responsabilizează și obligă moral ONG-urile și sfera civilă să contribuie activ la educarea
și informarea continuă a populației cu privire la consumul durabil și protecția mediului înconjurător, îmbunătățind astfel capacitatea comunităților de a acționa în
favoarea dezvoltării durabile.45
44
Bocșe A., Grosu T., Buteică A.C.(2021) „Impactul schimbărilor climatice asupra economiei:
provocări și oportunități pentru România”, OpiniiBNR.ro, http://opiniibnr.ro/index.php/macroeconomie/515-impactul-schimbarilor-climatice-asupra-economiei-provocari-si-oportunitati-pentru-romania-2
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Buteică A.C. (2015) „România 2040: România verde”, în România după 25 de ani, Piața Financiară
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România trebuie să renunțe la planificarea fragmentată pe termen scurt și să
opteze pentru o planificare integrată cu o viziune pe termen lung: creșterea economică bazată pe utilizarea eficientă a resurselor. Avem nevoie de programe de formare în domeniul schimbărilor climatice și de oameni bine pregătiți și motivați să
contribuie la dezvoltarea capacității administrative în domeniu. Astfel vom putea
deveni o voce influentă la masa negocierilor internaționale. Liderii următorilor 30
de ani sunt obligați moral să reprezinte adevărate modele de competență și integritate în societate; viziunea lor trebuie să depășească ciclurile electorale și să țină
cont atât de generația prezentului cât și de cele viitoare, pentru a atinge neutralitatea climatică.
Cuvânt de încheiere
În mai puțin de două decenii se preconizează că vor fi mai multe mașini electrice
pe stradă decât vehicule pe bază de carburant poluant. „Carbon coin” este o idee
vehiculată în romanul științifico-fantastic al lui Kim Stanley Robinson intitulat
„Ministry for the Future” - Ministerul pentru Viitor. Autorul prezintă liderul unei
agenții internaționale însărcinate cu îndeplinirea obiectivelor Acordului de la Paris ce lucrează pentru a convinge oficialii băncilor centrale să sprijine o nouă monedă globală denumită „carbon coin” - moneda carbon. Aceasta este o monedă
digitală care poate fi produsă și urmărită atunci când o tonă de carbon este eliminată din atmosferă (când, de exemplu, companiile petroliere își lasă rezervele de
combustibili fosili în pământ, pădurile sunt conservate sau dioxidul de carbon din
aer este captat și stocat)46. Deși pare un concept utopic în economia actuală, ideea monedei carbon se bazează pe propuneri reale menite să creeze o recompensă
pentru reducerea riscurilor schimbărilor climatice. Inspirația lui Robinson pentru
moneda carbon provine din lucrările lui Delton Chen, inginer civil și fondator al
Global Carbon Reward Initiative47. Chen a propus o monedă digitală48 bazată pe
controlul emisiilor de carbon. El prevede că un organism internațional va crea monedele și va verifica că cei care doresc moneda realizează reducerile de carbon pe
care le pretind. Moneda ar fi în întregime digitală, iar valoarea acesteia ar crește cu
o rată garantată în timp.
Trecerea timpului ne-a învățat că multe scenarii din filmele sau cărtile științifico-fantastice devin, de-a lungul deceniilor, realitatea de zi cu zi. Astfel, un viitor
al mașinilor „verzi” și al „carbon coin” poate deveni din utopia de astăzi, realitatea
zilei de mâine.
46
Chrobak U. (2021) „Sci-fi carbon coins could actually save our planet”, Popular Science, https://
www.popsci.com/story/environment/carbon-coin-real/
47
Global Carbon Reward: https://globalcarbonreward.org/
48
GCR (2021) „Carbon Currency”, Global Carbon Reward, https://globalcarbonreward.org/carbon-currency/
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Generațiile tinere cu exponentul lor, generația Z, au o înclinație mult mai mare
decât cele anterioare și un grad de conștientizare sporit când vine vorba de mediul
înconjurător, sănătatea acestuia și acțiunile noastre în acest sens.
Dialogul internațional este cel al acțiunii în privința schimbărilor climatice.
Participanții reprezintă mediul public, mediul privat, mediul neguvernamental. Nu
mai este o alegere participarea la acest dialog, participarea entităților vizate este o
necesitate.
Pe scurt, tendințele viitorului sunt clare, iar Acordul de la Paris a consfințit
un drum cu o singură direcție. Actorii globali trebuie să pășească pe acest drum,
în direcția firescului timpurilor, trebuie să inoveze, să se adapteze pentru a evita
pierderi greu de gestionat.
Următorii 10 ani sunt esențiali pentru decarbonizarea rapidă a economiei globale49. Emisiile globale de carbon trebuie să scadă cu 50% până în 2030 pentru
ca omenirea să evite încălzirea mai mare de 1,5°C peste nivelurile preindustriale.
Toate țările, sectoarele și companiile trebuie să participe la această cursă contracronometru spre atingerea neutralității climatice. Pentru sectorul privat, o traiectorie credibilă către neutralitatea climatică înseamnă reducerea masivă a emisiilor în
propriile operațiuni și lanțuri valorice.
Atingerea nivelurilor necesare de reducere și absorbție a emisiilor pentru a
ajunge la neutralitate climatică va necesita o transformare fundamentală în sistemele energetice și industriale globale, în orașe și în infrastructură (inclusiv
transport și clădiri), precum și în producția agricolă, silvicultură și alte practici de
utilizare a terenurilor. Tarifarea carbonului poate fi un instrument puternic pentru
a stimula transformările sectoriale și a alinia investițiile pentru a decarboniza economia globală, pentru a extinde absorbția carbonului și pentru a stimula inovația
în tehnologiile și practicile de atenuare a gazelor cu efecte de seră, dar trebuie să fie
folosită într-un mod care să susțină o tranziție justă spre neutralitatea climatică.
Pentru ca strategiile de atingere a neutralității climatice să aibă succes, indiferent
dacă sunt implementate de către guverne sau sectorul privat, acestea trebuie să
acorde o atenție sporită impactului acestor strategii asupra oamenilor și locurilor
de muncă și distribuției costurilor și beneficiilor. În mod ideal, o tranziție justă este
una care asigură că beneficiile și costurile sunt distribuite corect și că nimeni nu
rămâne în urmă50.
În noiembrie 2021, toate privirile vor fi îndreptate asupra Conferinței ONU
privind Schimbările Climatice de la Glasgow (COP26) - o nouă șansă pentru factorii
decizionali să-și etaleze viziunea comună și să consemneze un angajament ferm
World Bank Group (2021) Draft Report of the Task Force on Net Zero Goals and Carbon Pricing, World Bank Group, Washington, D.C.
50
Ibid.
49
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privind decarbonizarea rapidă a economiei globale și atingerea neutralității climatice printr-o tranziție justă și ordonată.
Fără îndoială, lumea de peste două sau chiar cinci decenii nu va întruchipa
perfecțiunea. Cu siguranță vor mai exista actori predispuși să încalce regulile, să
polueze sau să emită excesiv gaze cu efect de seră, în pofida tendințelor și avertismentelor internaționale. Mai mult, sunt preconizate multiple riscuri de nemulțumiri și tensiuni sociale. Noile tehnologii, noile reguli vor lăsa loc de mai bine. Însă,
dacă punem cele două principale scenarii posibile în balanță, alegerea corectă se
evidențiază fără doar și poate. O lume cu mai puține emisii de carbon, cu mai puțină poluare, înseamnă o lume mai curată și mai puțin periculoasă pentru generațiile
următoare, înseamnă o moștenire lăsată în mod responsabil. Este datoria fiecărui
actor, fie el un simplu individ, un start-up, o corporație, un ONG, o entitate statală
să contribuie responsabil la un viitor mai bun. O tranziție justă, ordonată, o atenție
sporită și un sprijin pentru cei ce vor fi în mod clar direct afectați și încercați de
schimbare, pot ajuta la contracararea efectelor negative ale procesului de transformare.
Gestionarea schimbărilor climatice este un subiect care creează încă destulă
confuzie și prilejuiește discuții aprinse, dar – indiferent de poziția adoptată – certitudinea care rămâne este cea a necesității acțiunii: acțiune imediată, responsabilă,
inovativă și aliniată la nivel global.

Opiniile exprimate în cadrul articolului sunt strict personale, nu reflectă poziția oficială a Băncii Mondiale și nu implică sau angajează în niciun fel această instituție.

Angajamente internaționale la zi în privința
combaterii schimbărilor climatice. Documente
Acordul de la Paris

PĂRȚILE LA PREZENTUL ACORD,
FIIND părți la Convenția-cadru a Națiunilor Unite asupra schimbărilor climatice (denumită în continuare „convenția”),
ÎN TEMEIUL Platformei de la Durban pentru o acțiune consolidată instituită
prin Decizia 1/CP.17 a Conferinței părților la convenție în cadrul celei de a șaptesprezecea sesiuni a sale,
ÎN VEDEREA atingerii obiectivului convenției și fiind ghidate de principiile
sale, inclusiv de principiul echității, al responsabilităților comune, dar diferențiate
și al capacităților aferente, în funcție de diferitele circumstanțe naționale,
RECUNOSCÂND necesitatea unui răspuns eficace și progresiv la amenințarea
urgentă reprezentată de schimbările climatice, pe baza celor mai bune cunoștințe
științifice disponibile,
RECUNOSCÂND, DE ASEMENEA, nevoile specifice și circumstanțele speciale
ale părților care sunt țări în curs de dezvoltare, în speciale ale celor care sunt deosebit de vulnerabile la efectele negative ale schimbărilor climatice, astfel cum sunt
prevăzute în convenție,
LUÂND PE DEPLIN ÎN CONSIDERARE nevoile specifice și situațiile speciale
ale țărilor cel mai puțin dezvoltate în ceea ce privește finanțarea și transferul de
tehnologie,
RECUNOSCÂND că părțile pot fi afectate nu numai de schimbările climatice,
dar și de efectele măsurilor luate ca răspuns la acestea,
SUBLINIIND relația intrinsecă pe care acțiunile privind schimbările climatice,
răspunsurile la acestea și efectele schimbărilor climatice o au cu accesul echitabil la
dezvoltarea durabilă și cu eradicarea sărăciei,
RECUNOSCÂND prioritatea fundamentală a protejării securității alimentare
și a stopării foametei și vulnerabilitățile speciale ale sistemelor de producție alimentară la efectele negative ale schimbărilor climatice,
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LUÂND ÎN CONSIDERARE imperativele unei tranziții juste a forței de muncă
și ale creării unor locuri de muncă decente și de calitate, în conformitate cu prioritățile de dezvoltare definite la nivel național,
RECUNOSCÂND că schimbările climatice sunt o preocupare comună a omenirii, în momentul luării măsurilor de abordare a schimbărilor climatice, părțile
ar trebui să respecte, să promoveze și să ia în considerare obligațiile care le revin
privind drepturile omului, dreptul la sănătate, drepturile popoarelor indigene, ale
comunităților locale, ale migranților, ale copiilor, ale persoanelor cu handicap și ale
persoanelor în situații vulnerabile și dreptul la dezvoltare, precum și egalitatea de
gen, emanciparea femeilor și egalitatea între generații,
RECUNOSCÂND importanța conservării și consolidării, după caz, a absorbanților și a rezervoarelor de gaze cu efect de seră menționate în convenție,
REMARCÂND importanța asigurării integrității tuturor ecosistemelor, inclusiv a oceanelor, și protejării biodiversității, recunoscute de unele culturi ca Mama
Pământ și remarcând importanța pentru unii a conceptului de „justiție climatică”
la luarea măsurilor de abordare a schimbărilor climatice,
AFIRMÂND importanța pe care o reprezintă educația, formarea, sensibilizarea
și participarea publicului, accesul public la informații și cooperarea la toate nivelurile privind subiectele menționate în prezentul acord,
RECUNOSCÂND importanța angajamentelor asumate la toate nivelurile de
guvernare și de diferiți actori, în conformitate cu legislațiile naționale ale părților,
în ceea ce privește acțiunile de abordare a schimbărilor climatice,
RECUNOSCÂND, DE ASEMENEA, că stilurile de viață sustenabile și modelele
durabile de consum și producție, părțile care sunt țări dezvoltate preluând inițiativa în acest sens, joacă un rol important în abordarea schimbărilor climatice,
CONVIN DUPĂ CUM URMEAZĂ:
Articolul 1
În scopul prezentului acord, se aplică definițiile de la articolul 1 din convenție.
În plus:
(a) „convenție” înseamnă Convenția-cadru a Națiunilor Unite asupra schimbărilor climatice, adoptată la New York la data de 9 mai 1992;
(b) „Conferința părților” înseamnă Conferința părților la convenție;
(c) „parte” înseamnă o parte la prezentul acord.
Articolul 2
(1) Prezentul acord, contribuind la punerea în aplicare a convenției, inclusiv a
obiectivului său, are ca scop consolidarea răspunsului global la amenințarea repre-
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zentată de schimbările climatice, în contextul dezvoltării durabile și al eforturilor
de eradicare a sărăciei, inclusiv prin:
(a) menținerea creșterii temperaturii medii globale cu mult sub 2 °C peste nivelurile preindustriale și continuarea eforturilor de limitare a creșterii temperaturii
la 1,5 °C peste nivelurile preindustriale, recunoscând că astfel s-ar reduce în mod
semnificativ riscurile și efectele schimbărilor climatice;
(b) creșterea capacității de adaptare la efectele negative ale schimbărilor climatice și de încurajare a rezistenței la schimbările climatice și a dezvoltării cu un
nivel scăzut de emisii de gaze cu efect de seră, într-un mod care nu pune în pericol
producția alimentară; și
(c) întreprinderea măsurilor necesare pentru ca fluxurile financiare să corespundă unei evoluții către o dezvoltare cu un nivel scăzut de emisii de gaze cu efect
de seră și rezistentă la schimbările climatice.
(2) Prezentul acord va fi pus în aplicare pentru a reflecta echitatea și principiul
responsabilităților comune, dar diferențiate și al capacităților aferente, în funcție
de diferitele circumstanțe naționale.
Articolul 3
În temeiul contribuțiilor stabilite la nivel național la reacția globală la schimbările climatice, toate părțile trebuie să întreprindă și să comunice eforturile
ambițioase definite la articolele 4, 7, 9, 10, 11 și 13 în vederea atingerii scopului
prezentului acord, astfel cum este prevăzut la articolul 2. Eforturile tuturor părților
vor reprezenta o evoluție în timp, recunoscând totodată nevoia de a susține părțile
care sunt țări în curs de dezvoltare în ceea ce privește punerea în aplicare efectivă
a prezentului acord.
Articolul 4
(1) În vederea atingerii obiectivului pe termen lung privind temperatura stabilit la articolul 2, părțile își propun să atingă cât mai repede posibil valoarea maximă globală a emisiilor de gaze cu efect de seră, recunoscând că atingerea valorii
maxime va dura mai mult pentru părțile care sunt țări în curs de dezvoltare, și
să ia apoi măsuri de reducere rapidă a acesteia în conformitate cu cele mai bune
cunoștințe științifice disponibile pentru a obține un echilibru între emisiile antropice prin surse și absorbțiile prin absorbanți ale gazelor cu efect de seră în a doua
jumătate a acestui secol, pe baza echității și în contextul dezvoltării durabile și al
eforturilor de eradicare a sărăciei.
(2) Fiecare parte pregătește, comunică și menține contribuții succesive, stabilite la nivel național, pe care intenționează să le atingă. Părțile continuă să ia
măsuri naționale de reducere, cu scopul de a atinge obiectivele acestor contribuții.
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(3) Contribuția succesivă a fiecărei părți, stabilită la nivel național, va reprezenta o evoluție față de contribuția curentă a părții, stabilită la nivel național, și va
reprezenta cel mai ridicat nivel de ambiție posibilă al acesteia, reflectând responsabilitățile comune, dar diferențiate care îi revin și capacitățile aferente, în funcție de
diferitele circumstanțe naționale.
(4) Părțile care sunt țări dezvoltate ar trebui să continue să aibă un rol de lider
prin asumarea obiectivelor de reducere absolută a emisiilor în întreaga economie.
Părțile care sunt țări în curs de dezvoltare ar trebui să își consolideze în continuare
eforturile de reducere și sunt încurajate să treacă, în timp, la reducerea emisiilor în
întreaga economie sau la obiective de limitare în funcție de diferitele circumstanțe
naționale.
(5) Se oferă sprijin părților care sunt țări în curs de dezvoltare pentru punerea
în aplicare a prezentului articol, în conformitate cu articolele 9, 10 și 11, recunoscând că sprijinul consolidat pentru părțile care sunt țări în curs de dezvoltare va
permite ca acțiunile lor să aibă un nivel mai ridicat de ambiție.
(6) Țările cel mai puțin dezvoltate și statele insulare mici în curs de dezvoltare
pot să elaboreze și să comunice strategiile, planurile și acțiunile pentru o dezvoltare
cu un nivel redus de emisii de gaze cu efect de seră care să reflecte circumstanțele
lor speciale.
(7) Beneficiile comune ale reducerii ce rezultă în urma acțiunilor de adaptare
și/sau a planurilor de diversificare economică ale părților pot contribui la obținerea
rezultatelor în materie de reducere prevăzute de prezentul articol.
(8) La comunicarea contribuțiilor lor stabilite la nivel național, toate părțile
oferă informațiile necesare din motive de claritate, transparență și înțelegere, în
conformitate cu Decizia 1/CP.21 și cu orice decizie relevantă a Conferinței părților
care servește drept reuniune a părților la prezentul acord.
(9) Fiecare parte comunică, la fiecare cinci ani, contribuția stabilită la nivel național în conformitate cu Decizia 1/CP.21 și cu orice decizie relevantă a Conferinței
părților care servește drept reuniune a părților la prezentul acord și este informată
cu privire la rezultatele evaluării la nivel global menționată la articolul 14.
(10) Conferința părților care servește drept reuniune a părților la prezentul
acord ia în considerare, în cadrul primei sale sesiuni, stabilirea de intervale de timp
comune în care să fie transmise contribuțiile stabilite la nivel național.
(11) O parte poate în orice moment să își modifice contribuția actuală stabilită la nivel național în vederea consolidării nivelului său de ambiție, în conformitate
cu orientările adoptate de către Conferința părților care servește drept reuniune a
părților la prezentul acord.
(12) Contribuțiile stabilite la nivel național comunicate de către părți se înregistrează într-un registru public administrat de către secretariat.
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(13) Părțile răspund de contribuțiile lor stabilite la nivel național. La contabilizarea emisiilor antropice și a absorbțiilor corespunzătoare contribuțiilor lor
stabilite la nivel național, părțile promovează integritatea mediului înconjurător,
transparența, acuratețea, caracterul complet, comparabilitatea și consecvența și
asigură evitarea dublei contabilizări, în conformitate cu orientările adoptate de către Conferința părților care servește drept reuniune a părților la prezentul acord.
(14) În contextul contribuțiilor lor stabilite la nivel național, la recunoașterea
și punerea în aplicare a acțiunilor de reducere cu privire la emisiile antropice și a
absorbțiilor, părțile ar trebui să ia în considerare, după caz, metodele și orientările
existente prevăzute de convenție, având în vedere dispozițiile alineatului (13) din
prezentul articol.
(15) La punerea în aplicare a prezentului acord, părțile iau în considerare preocupările părților ale căror economii sunt cele mai afectate de efectele măsurilor de
răspuns, în special ale părților care sunt țări în curs de dezvoltare.
(16) Părțile, inclusiv organizațiile de integrare economică regională și statele
membre ale acestora, care au ajuns la un acord de a acționa în comun în temeiul
alineatului (2) din prezentul articol informează secretariatul cu privire la termenii
acordului respectiv, inclusiv cu privire la nivelul de emisii alocat fiecărei părți în
perioada de timp relevantă, în momentul comunicării contribuțiilor lor stabilite la
nivel național. Secretariatul trebuie, la rândul său, să informeze părțile și părțile
semnatare ale convenției cu privire la termenii acordului respectiv.
(17) Fiecare parte la un asemenea acord este responsabilă de nivelul său de
emisii, astfel cum a fost stabilit în acordul menționat la alineatul (16) din prezentul
articol, în conformitate cu alineatele (13) și (14) din prezentul articol și cu articolele 13 și 15.
(18) În cazul în care părțile care acționează în comun fac acest lucru în cadrul unei organizații de integrare economică regională care este parte la prezentul
acord și împreună cu o asemenea organizație, fiecare stat membru al organizației respective de integrare economică regională, în mod individual și împreună cu
organizația de integrare economică regională, este responsabil de nivelul său de
emisii, astfel cum a fost stabilit în acordul comunicat în temeiul alineatului (16) din
prezentul articol, în conformitate cu alineatele (13) și (14) din prezentul articol și
cu articolele 13 și 15.
(19) Toate părțile ar trebui să depună eforturi să formuleze și să comunice strategii de dezvoltare pe termen lung privind obținerea unui nivel scăzut de
emisii de gaze cu efect de seră, având în vedere articolul 2 și luând în considerare
responsabilitățile lor comune, dar diferențiate și capacitățile aferente, în funcție de
diferitele circumstanțe naționale.
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Articolul 5
(1) Părțile ar trebui să ia măsuri pentru a conserva și a consolida, după caz, absorbanții și rezervoarele de gaze cu efect de seră menționate la articolul 4 alineatul
(1) litera (d) din convenție, inclusiv pădurile.
(2) Părțile sunt încurajate să ia măsuri în vederea punerii în aplicare și a susținerii, inclusiv prin plăți bazate pe rezultate, a cadrului existent, astfel cum este stabilit în orientările și deciziile aferente, convenite deja în temeiul convenției pentru:
abordări de politică și stimulente pozitive pentru activitățile legate de reducerea
emisiilor cauzate de despăduriri și degradarea pădurilor și rolul conservării, gestionarea durabilă a pădurilor și consolidarea stocurilor de carbon forestier în țările
în curs de dezvoltare și abordări de politică alternative, cum ar fi abordări comune
de reducere și adaptare pentru gestionarea integrală și durabilă a pădurilor, reafirmând totodată importanța stimulării, după caz, a beneficiilor care nu au legătură
cu carbonul asociate acestor abordări.
Articolul 6
(1) Părțile recunosc faptul că unele părți optează pentru cooperarea voluntară
în ceea ce privește punerea în aplicare a contribuțiilor lor stabilite la nivel național
pentru a permite un nivel mai mare de ambiție a acțiunilor lor de reducere și de
adaptare și pentru a promova dezvoltarea durabilă și integritatea mediului.
(2) În cazul angajării în mod voluntar în abordări de cooperare care implică
utilizarea rezultatelor măsurilor de reducere transferate la nivel internațional pentru îndeplinirea contribuțiilor stabilite la nivel național, părțile promovează dezvoltarea durabilă și asigură integritatea și transparența mediului, inclusiv în cadrul
guvernanței, și aplică o contabilizare solidă pentru a asigura, printre altele, evitarea
dublei contabilizări, în concordanță cu orientările adoptate de Conferința părților
care servește drept reuniune a părților la prezentul acord.
(3) Utilizarea rezultatelor măsurilor de reducere transferate la nivel internațional pentru îndeplinirea contribuțiilor stabilite la nivel național în baza prezentului acord se face voluntar și cu acordul părților participante.
(4) Sub autoritatea și îndrumarea Conferinței părților care servește drept reuniune a părților la prezentul acord se instituie un mecanism prin care să se contribuie la reducerea emisiilor de gaze cu efect de seră și să se sprijine dezvoltarea
durabilă, care să fie utilizat în mod voluntar de părți. Acesta este supravegheat de
un organism desemnat de Conferința părților care servește drept reuniune a părților la prezentul acord și are ca scop:
(a) promovarea reducerii emisiilor de gaze cu efect de seră simultan cu încurajarea dezvoltării durabile;
(b) stimularea și facilitarea participării la reducerea emisiilor de gaze cu efect
de seră a entităților publice și private autorizate de o parte;
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(c) contribuția la reducerea nivelurilor de emisii în partea-gazdă, care va beneficia de pe urma activităților de reducere care au ca rezultat reduceri ale emisiilor ce
pot fi de asemenea utilizate de o altă parte pentru a-și îndeplini contribuția stabilită la nivel național; și
(d) reducerea per ansamblu a emisiilor globale.
(5) Reducerile de emisii rezultate în urma folosirii mecanismului menționat
la alineatul (4) din prezentul articol nu pot fi utilizate pentru a demonstra îndeplinirea de către partea-gazdă a contribuției stabilite la nivel național în cazul în care
acestea sunt utilizate de o altă parte pentru a își demonstra îndeplinirea contribuției stabilite la nivel național.
(6) Conferința părților care servește drept reuniune a părților la prezentul
acord se asigură că o parte a veniturilor provenite din activitățile desfășurate în
baza mecanismului menționat la alineatul (4) din prezentul articol este utilizată
pentru a acoperi cheltuielile administrative, precum și pentru a oferi asistență părților care sunt țări în curs de dezvoltare ce sunt deosebit de vulnerabile la efectele
adverse ale schimbărilor climatice pentru a face față costurilor de adaptare.
(7) Conferința părților care servește drept reuniune a părților la prezentul
acord adoptă, în cadrul primei sale sesiuni, norme, modalități și proceduri pentru
mecanismul menționat la alineatul (4) din prezentul articol.
(8) Părțile recunosc importanța unor abordări integrate, holistice și echilibrate care nu se bazează pe piață și care să fie disponibile părților pentru asistență în
implementarea contribuțiilor acestora stabilite la nivel național, în contextul dezvoltării durabile și al eradicării sărăciei, într-un mod coordonat și eficace, inclusiv,
printre altele, prin reducerea emisiilor de gaze cu efect de seră, adaptare, finanțare,
transfer de tehnologie și consolidare a capacităților, după caz. Aceste abordări au
ca scop:
(a) promovarea creșterii nivelului de ambiție în ceea ce privește reducerea emisiilor și adaptarea;
(b) îmbunătățirea participării sectorului public și a celui privat la implementarea contribuțiilor stabilite la nivel național; și
(c) oferirea de oportunități de coordonare în cadrul instrumentelor și al mecanismelor instituționale relevante.
(9) Se definește, prin prezentul acord, un cadru pentru abordările care nu se
bazează pe piață privind o dezvoltare durabilă în scopul promovării abordărilor
care nu se bazează pe piață menționate la alineatul (8) din prezentul articol.
Articolul 7
(1) Părțile stabilesc, prin prezentul acord, obiectivul global în materie de
adaptare, prin întărirea capacității de adaptare, consolidarea rezistenței și reduce-
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rea vulnerabilității la schimbările climatice, în vederea contribuirii la dezvoltarea
durabilă și a asigurării unui răspuns în materie de adaptare corespunzător, în contextul obiectivului legat de temperatură menționat la articolul 2.
(2) Părțile recunosc faptul că adaptarea este o problemă globală cu care se
confruntă toți, care are dimensiuni locale, subnaționale, naționale, regionale și internaționale și care este o componentă-cheie și aduce o contribuție la răspunsul
mondial pe termen lung la schimbările climatice pentru protejarea oamenilor, a
mijloacelor de subzistență și a ecosistemelor, luând în considerare nevoile urgente
și imediate ale acelor părți care sunt țări în curs de dezvoltare ce sunt deosebit de
vulnerabile la efectele adverse ale schimbărilor climatice.
(3) Eforturile de adaptare ale părților care sunt țări în curs de dezvoltare sunt
recunoscute, în conformitate cu modalitățile care urmează a fi adoptate de Conferința părților care servește drept reuniune a părților la prezentul acord în cadrul
primei sale sesiuni.
(4) Părțile recunosc faptul că nevoia curentă de adaptare este semnificativă,
că prin niveluri mai ridicate ale reducerii emisiilor de gaze cu efect de seră se poate diminua nevoia de eforturi suplimentare de adaptare și că nevoile mai mari de
adaptare pot presupune costuri de adaptare mai ridicate.
(5) Părțile recunosc faptul că acțiunea de adaptare ar trebui să urmeze o
abordare elaborată la nivel național, care să integreze dimensiunea de gen, să fie
participativă, complet transparentă și să ia în considerare grupurile vulnerabile,
comunitățile și ecosistemele și ar trebui să se bazeze pe cele mai bune cunoștințe
științifice disponibile și, după caz, pe cunoștințele tradiționale, cunoștințele populațiilor autohtone și sistemele locale de cunoștințe și să fie ghidată de acestea, în
vederea integrării procesului de adaptare în politicile și acțiunile socioeconomice și
de mediu, atunci când este cazul.
(6) Părțile recunosc importanța sprijinului pentru eforturile de adaptare și a
cooperării internaționale privind aceste eforturi și importanța luării în considerare
a nevoilor părților care sunt țări în curs de dezvoltare, în special ale celor care sunt
deosebit de vulnerabile la efectele adverse ale schimbărilor climatice.
(7) Părțile ar trebui să își consolideze cooperarea în ceea ce privește consolidarea acțiunii de adaptare, luând în considerare Cadrul privind adaptarea de la
Cancun, inclusiv cu privire la:
(a) schimbul de informații, de bune practici, de experiențe și de lecții învățate,
inclusiv, după caz, atunci când acestea sunt legate de știință, de planificare, de politici și de implementare în raport cu acțiunile de adaptare;
(b) consolidarea mecanismelor instituționale, inclusiv a celor instituite în temeiul convenției care servesc prezentului acord, pentru a sprijini sintetizarea informațiilor și a cunoștințelor relevante și oferirea de sprijin tehnic și de îndrumări
pentru părți;
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(c) consolidarea cunoștințelor științifice privind clima, inclusiv a cercetării, a
observării sistematice a sistemului climatic și a sistemelor de avertizare timpurie,
într-un mod care să informeze serviciile climatice și să sprijine procesul de luare a
deciziilor;
(d) oferirea de asistență părților care sunt țări în curs de dezvoltare pentru
identificarea practicilor efective de adaptare, a nevoilor de adaptare, a priorităților,
a sprijinului furnizat și primit pentru acțiunile și eforturile de adaptare și pentru
abordarea problemelor și lacunelor, într-un mod care să încurajeze bunele practici; și
(e) îmbunătățirea eficacității și a durabilității acțiunilor de adaptare.
(8) Organizațiile și agențiile specializate ale Organizației Națiunilor Unite
sunt încurajate să sprijine eforturile părților de punere în aplicare a acțiunilor menționate la alineatul (7) din prezentul articol, luând în considerare dispozițiile alineatului (5) din prezentul articol.
(9) Fiecare parte se angajează, după caz, în procese de planificare a măsurilor
de adaptare și în punerea în aplicare a acțiunilor, inclusiv în elaborarea sau consolidarea planurilor, a politicilor și/sau a contribuțiilor relevante, ceea ce poate include:
(a) punerea în aplicare a acțiunilor, a inițiativelor și/sau a eforturilor de adaptare;
(b) procesul de formulare și implementare a planurilor naționale de adaptare;
(c) evaluarea efectelor schimbărilor climatice și a vulnerabilității la schimbările
climatice, în vederea formulării de acțiuni prioritare stabilite la nivel național, luând în considerare populația, locurile și ecosistemele vulnerabile;
(d) monitorizarea, evaluarea și învățarea din planurile, politicile, programele și
acțiunile de adaptare; și
(e) consolidarea rezistenței sistemelor socioeconomice și ecologice, inclusiv
prin diversificarea economică și prin managementul durabil al resurselor naturale.
(10) Fiecare parte ar trebui, după caz, să trimită și să actualizeze periodic o
comunicare privind adaptarea, care poate include prioritățile acesteia, nevoile, planurile și acțiunile în materie de punere în aplicare și de sprijin, fără a crea o povară
suplimentară pentru părțile care sunt țări în curs de dezvoltare.
(11) Comunicarea privind adaptarea menționată la alineatul (10) din prezentul articol este trimisă și actualizată periodic, după caz, ca o componentă a altor
comunicări sau documente sau împreună cu acestea, inclusiv un plan național de
adaptare, o contribuție stabilită la nivel național, astfel cum se menționează la articolul 4 alineatul (2), și/sau o comunicare națională.
(12) Comunicările privind adaptarea menționate la alineatul (10) din prezentul articol sunt înregistrate într-un registru public administrat de secretariat.
(13) Părțile care sunt țări în curs de dezvoltare primesc sprijin internațional
continuu și consolidat pentru punerea în aplicare a alineatelor (7), (9), (10) și (11)
din prezentul articol, în conformitate cu dispozițiile articolelor 9, 10 și 11.
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(14) Printre altele, evaluarea la nivel global menționată la articolul 14:
(a) recunoaște eforturile de adaptare ale părților care sunt țări în curs de dezvoltare;
(b) consolidează punerea în aplicare a acțiunii de adaptare luând în considerare comunicarea privind adaptarea menționată la alineatul (10) din prezentul articol;
(c) revizuiește caracterul adecvat și eficacitatea adaptării și a sprijinului oferit
pentru adaptare; și
(d) revizuiește progresul general înregistrat în ceea ce privește atingerea obiectivului global privind adaptarea menționat la alineatul (1) din prezentul articol.
Articolul 8
(1) Părțile recunosc importanța prevenirii, a reducerii la minimum și a abordării pierderilor și daunelor asociate efectelor adverse ale schimbărilor climatice,
printre care evenimentele meteorologice extreme și evenimentele cu evoluție lentă,
precum și rolul dezvoltării durabile în reducerea riscului de pierderi și daune.
(2) Mecanismul Internațional de la Varșovia pentru Pierderi și Daune asociate
Impacturilor Schimbărilor Climatice se află sub autoritatea și îndrumarea Conferinței părților care servește drept reuniune a părților la prezentul acord și poate
fi îmbunătățit și consolidat, în modul stabilit de Conferința părților care servește
drept reuniune a părților la prezentul acord.
(3) Părțile ar trebui să consolideze înțelegerea, acțiunea și sprijinul privind
pierderile și daunele asociate efectelor adverse ale schimbărilor climatice, inclusiv
prin Mecanismul Internațional de la Varșovia, după caz, prin cooperare și facilitare.
(4) Astfel, domeniile de cooperare și facilitare pentru consolidarea înțelegerii,
acțiunii și sprijinului pot include:
(a) sistemele de avertizare timpurie;
(b) pregătirea pentru situații de urgență;
(c) evenimentele cu evoluție lentă;
(d) evenimentele care pot implica pierderi și daune ireversibile și permanente;
(e) o evaluare și o gestionare cuprinzătoare a riscurilor;
(f) facilitățile de asigurare împotriva riscurilor, de gestionare în comun a riscurilor schimbărilor climatice și alte soluții de asigurare;
(g) pierderi de natură non-economică; și
(h) rezistența comunităților, a mijloacelor de subzistență și a ecosistemelor.
(5) Mecanismul Internațional de la Varșovia colaborează cu organismele și
grupurile de experți existente în temeiul acordului, precum și cu organizațiile și
grupurile de experți relevante din afara acordului.
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Articolul 9
(1) Părțile care sunt țări dezvoltate furnizează resurse financiare pentru sprijinirea părților care sunt țări în curs de dezvoltare, atât pentru reducerea emisiilor
de gaze cu efect de seră, cât și pentru adaptarea la efectele schimbărilor climatice în
continuarea obligațiilor existente ale acestora în temeiul convenției.
(2) Alte părți sunt încurajate să furnizeze sau să continue să furnizeze în mod
voluntar un astfel de sprijin.
(3) Ca parte a efortului global, părțile care sunt țări dezvoltate ar trebui să continue să își asume rolul de lider în mobilizarea finanțării pentru abordarea schimbărilor climatice dintr-o varietate largă de surse, instrumente și canale, remarcând
rolul semnificativ al fondurilor publice, printr-o varietate de acțiuni, inclusiv prin
sprijinirea strategiilor elaborate de fiecare țară, și luând în considerare nevoile și
prioritățile părților care sunt țări în curs de dezvoltare. Această mobilizare a finanțării pentru abordarea schimbărilor climatice ar trebui să reprezinte o evoluție față
de eforturile anterioare.
(4) Furnizarea unor resurse financiare sporite progresiv ar trebui să aibă ca
scop atingerea unui echilibru între adaptare și reducere, luând în considerare strategiile elaborate de fiecare țară, precum și prioritățile și nevoile părților care sunt
țări în curs de dezvoltare, în special ale celor care sunt deosebit de vulnerabile la
efectele adverse ale schimbărilor climatice și care au constrângeri semnificative în
materie de capacitate, cum ar fi țările cel mai puțin dezvoltate și statele insulare
mici în curs de dezvoltare, având în vedere nevoia de resurse publice și bazate pe
granturi pentru adaptare.
(5) Părțile care sunt țări dezvoltate comunică o dată la doi ani informații
cantitative și calitative, cu titlu indicativ, în legătură cu alineatele (1) și (3) din
prezentul articol, după caz, inclusiv, în situația în care sunt disponibile, nivelurile
previzionate ale resurselor financiare publice care urmează a fi puse la dispoziția
părților care sunt țări în curs de dezvoltare. Alte părți care pun la dispoziție resurse
sunt încurajate să comunice voluntar o dată la doi ani aceste informații.
(6) Evaluarea la nivel global menționată la articolul 14 ia în considerare informațiile relevante furnizate de părțile care sunt țări dezvoltate și/sau de organismele acordului privind eforturile legate de finanțarea pentru abordarea schimbărilor
climatice.
(7) Părțile care sunt țări dezvoltate furnizează informații transparente și consecvente privind sprijinul acordat părților care sunt țări în curs de dezvoltare care
este mobilizat prin intervenții publice, o dată la doi ani, în conformitate cu modalitățile, procedurile și orientările care urmează a fi adoptate de Conferința părților
care servește drept reuniune a părților la prezentul acord, în cadrul primei sale sesiuni, astfel cum se prevede la articolul 13 alineatul (13). Alte părți sunt încurajate
să procedeze la fel.
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(8) Mecanismul financiar al convenției, inclusiv entitățile operaționale ale
acestuia, funcționează ca mecanism financiar al prezentului acord.
(9) Instituțiile care servesc prezentului acord, inclusiv entitățile operaționale
ale mecanismului financiar al convenției, au ca scop asigurarea unui acces eficient la
resurse financiare prin proceduri de aprobare simplificate și printr-o disponibilitate
mai mare a sprijinului acordat părților care sunt țări în curs de dezvoltare, în special țărilor cel mai puțin dezvoltate și statelor insulare mici în curs de dezvoltare,
în contextul strategiilor și al planurilor naționale ale acestora privind schimbările
climatice.
Articolul 10
(1) Părțile împărtășesc o viziune pe termen lung cu privire la importanța realizării pe deplin a dezvoltării și transferului de tehnologii pentru a îmbunătăți rezistența la schimbările climatice și pentru a reduce emisiile de gaze cu efect de seră.
(2) Remarcând importanța tehnologiei pentru punerea în aplicare a acțiunilor de reducere și adaptare întreprinse în temeiul prezentului acord și recunoscând
eforturile existente de implementare și diseminare a tehnologiei, părțile consolidează acțiunea de cooperare privind dezvoltarea și transferul de tehnologii.
(3) Mecanismul privind tehnologia stabilit prin convenție servește prezentului acord.
(4) Se stabilește prin prezentul acord un cadru privind tehnologia pentru a
oferi îndrumări generale cu privire la activitatea mecanismului privind tehnologia în promovarea și facilitarea acțiunii sporite privind dezvoltarea și transferul
de tehnologii pentru a sprijini punerea în aplicare a prezentului acord, în vederea
realizării viziunii pe termen lung menționate la alineatul (1) din prezentul articol.
(5) Accelerarea, încurajarea și facilitarea inovării sunt critice pentru un răspuns eficace pe termen lung la nivel mondial la schimbările climatice și pentru promovarea creșterii economice și a dezvoltării durabile. Un astfel de efort este, după
caz, susținut, inclusiv de către mecanismul privind tehnologia și, prin mijloace financiare, de către mecanismul financiar al convenției, pentru abordări bazate pe
colaborare în ceea ce privește cercetarea și dezvoltarea și facilitând accesul la tehnologie, în special în stadiile incipiente ale ciclului tehnologic, al părților care sunt
țări în curs de dezvoltare.
(6) Sprijinul, inclusiv cel financiar, se furnizează părților care sunt țări în
curs de dezvoltare pentru punerea în aplicare a prezentului articol, inclusiv pentru
consolidarea acțiunii de cooperare privind dezvoltarea și transferul de tehnologii în
diferite stadii ale ciclului tehnologic, în vederea realizării unui echilibru între sprijinul pentru reducere și cel pentru adaptare. Evaluarea la nivel global menționată la
articolul 14 ia în considerare informațiile disponibile cu privire la eforturile legate
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de sprijinul acordat în materie de dezvoltare și transfer de tehnologii părților care
sunt țări în curs de dezvoltare.
Articolul 11
(1) Consolidarea capacităților prevăzută de prezentul acord ar trebui să crească capacitatea și abilitatea părților care sunt țări în curs de dezvoltare, în special a
țărilor cu cea mai mică capacitate, cum ar fi țările cel mai puțin dezvoltate, precum
și cele care sunt deosebit de vulnerabile la efectele adverse ale schimbărilor climatice, precum statele insulare mici în curs de dezvoltare, pentru a lua măsuri eficiente
cu privire la schimbările climatice, inclusiv, printre altele, pentru a pune în aplicare
acțiunile de adaptare și de reducere, și ar trebui să faciliteze dezvoltarea, diseminarea și implementarea de tehnologii, accesul la finanțare în domeniul schimbărilor
climatice, aspectele relevante ale educației, formării profesionale și sensibilizării
publicului și comunicarea transparentă, punctuală și corectă de informații.
(2) Consolidarea capacităților ar trebui să se realizeze în baza unei abordări
la nivel național, pe baza nevoilor naționale și în funcție de acestea și să încurajeze
asumarea răspunderii de către părți, în special în ceea ce privește părțile care sunt
țări în curs de dezvoltare, inclusiv la nivel național, subnațional și local. Consolidarea capacităților ar trebui să fie ghidată de lecțiile învățate, inclusiv de cele din activitățile de consolidare a capacităților întreprinse în temeiul convenției, și ar trebui
să fie un proces eficace și iterativ, care să aibă un caracter participativ și transversal
și să respecte dimensiunea de gen.
(3) Toate părțile ar trebui să coopereze pentru a consolida capacitatea părților
care sunt țări în curs de dezvoltare de punere în aplicare a prezentului acord. Părțile
care sunt țări dezvoltate ar trebui să intensifice sprijinul pe care îl acordă acțiunilor
de consolidare a capacităților în părțile care sunt țări în curs de dezvoltare.
(4) Toate părțile care consolidează capacitatea părților care sunt țări în curs
de dezvoltare de punere în aplicare a prezentului acord, inclusiv prin abordări regionale, bilaterale și multilaterale, transmit în mod regulat informări cu privire la
aceste acțiuni sau măsuri de consolidare a capacităților. Părțile care sunt țări în curs
de dezvoltare ar trebui să comunice în mod regulat progresele înregistrate cu privire la implementarea planurilor, politicilor, acțiunilor sau măsurilor de consolidare
a capacităților aferente punerii în aplicare a prezentului acord.
(5) Activitățile de consolidare a capacităților sunt intensificate prin mecanisme instituționale adecvate menite să sprijine punerea în aplicare a prezentului
acord, inclusiv prin mecanismele instituționale adecvate stabilite în temeiul convenției care servesc prezentului acord. În cadrul primei sale sesiuni, Conferința părților care servește drept reuniune a părților la prezentul acord analizează și adoptă
o decizie cu privire la mecanismele instituționale pentru consolidarea capacităților.
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Articolul 12
Părțile cooperează în ceea ce privește luarea de măsuri, dacă este cazul, pentru a consolida educația, formarea profesională, sensibilizarea și participarea publicului, precum și accesul public la informații în domeniul schimbărilor climatice,
recunoscând importanța acestor etape în ceea ce privește consolidarea acțiunilor
întreprinse în temeiul prezentului acord.
Articolul 13
(1) Pentru a crea încredere reciprocă și pentru a promova o punere în aplicare
eficace, se instituie prin prezentul acord un cadru de transparență sporită pentru
acțiuni și sprijin, care este flexibil, luând în considerare capacitățile diferite ale părților, și se bazează pe experiența colectivă.
(2) Cadrul de transparență oferă flexibilitate în ceea ce privește punerea în
aplicare a dispozițiilor prezentului articol în cazul acelor părți care sunt țări în curs
de dezvoltare care au nevoie de ea, având în vedere capacitățile lor. Modalitățile,
procedurile și orientările menționate la alineatul (13) din prezentul articol reflectă
o astfel de flexibilitate.
(3) Cadrul de transparență se bazează pe dispozițiile privind transparența
prevăzute de convenție și le consolidează, recunoscând circumstanțele speciale ale
țărilor cel mai puțin dezvoltate și ale statelor insulare mici în curs de dezvoltare și
se pune în aplicare într-un mod axat pe facilitare, care nu este intruziv și punitiv și
care ține cont de suveranitatea națională și evită plasarea unei poveri nejustificate
asupra părților.
(4) Dispozițiile privind transparența prevăzute de convenție, inclusiv comunicările naționale, rapoartele bienale și rapoartele bienale actualizate, evaluarea și
revizuirea internațională, precum și consultarea și analiza internațională, fac parte
din experiența care va fi luată în considerare la elaborarea modalităților, procedurilor și orientărilor prevăzute la alineatul (13) din prezentul articol.
(5) Scopul cadrului pentru transparența acțiunilor este de a oferi o înțelegere
clară a acțiunilor privind schimbările climatice în lumina obiectivului convenției,
astfel cum este prevăzut la articolul 2, de a oferi claritate și urmărirea progreselor
înregistrate în vederea îndeplinirii contribuțiilor individuale stabilite la nivel național ale părților, în temeiul articolului 4, și a acțiunilor de adaptare ale părților întreprinse în temeiul articolului 7, inclusiv bunele practici, prioritățile, necesitățile
și lacunele, pentru a oferi informații pentru evaluarea la nivel global prevăzută la
articolul 14.
(6) Scopul cadrului pentru transparența sprijinului este de a oferi claritate cu
privire la sprijinul acordat și primit de către părțile relevante în contextul acțiunilor
privind schimbările climatice întreprinse în conformitate cu articolele 4, 7, 9, 10
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și 11 și, în măsura în care este posibil, de a oferi o imagine de ansamblu completă
a sprijinului financiar agregat acordat și de a oferi informații pentru evaluarea la
nivel global prevăzută la articolul 14.
(7) Fiecare parte furnizează periodic următoarele informații:
(a) un raport privind inventarul național al emisiilor antropice prin surse și al
absorbțiilor prin absorbanți ale gazelor cu efect de seră, care să fie elaborat folosind
metodologiile de bune practici acceptate de Grupul interguvernamental privind
schimbările climatice și convenite de Conferința părților care servește drept reuniune a părților la prezentul acord; și
(b) informațiile necesare pentru a urmări progresele înregistrate în ceea ce privește implementarea și realizarea contribuției sale stabilite la nivel național prevăzute la articolul 4.
(8) Fiecare parte ar trebui, de asemenea, să furnizeze informații referitoare
la efectele schimbărilor climatice și la adaptarea la acestea conform articolului 7,
după caz.
(9) Părțile care sunt țări dezvoltate, precum și alte părți care oferă sprijin ar
trebui să furnizeze informații cu privire la sprijinul financiar, pentru transferul de
tehnologii și consolidarea capacităților care este acordat părților care sunt țări în
curs de dezvoltare, conform articolelor 9, 10 și 11.
(10) Părțile care sunt țări în curs de dezvoltare ar trebui să furnizeze informații cu privire la sprijinul financiar, pentru transferul de tehnologii și consolidarea
capacităților care este necesar și primit conform articolelor 9, 10 și 11.
(11) Informațiile furnizate de fiecare parte în temeiul alineatelor (7) și (9) din
prezentul articol sunt supuse unei revizuiri tehnice de specialitate, în conformitate
cu Decizia 1/CP.21. Pentru părțile care sunt țări în curs de dezvoltare ce au nevoie
de acest lucru având în vedere capacitățile lor, procesul de revizuire include asistență în identificarea nevoilor de consolidare a capacităților. În plus, fiecare parte
participă la o analiză multilaterală, cu rol de facilitare, referitoare la progresele înregistrate în ceea ce privește eforturile depuse conform articolului 9 și în ceea ce
privește punerea în aplicare și realizarea contribuției sale stabilite la nivel național.
(12) Revizuirea tehnică de specialitate prevăzută la prezentul alineat constă
într-o analiză a sprijinului oferit de către partea respectivă, dacă a acordat un astfel
de sprijin, și punerea sa în aplicare, precum și realizarea contribuției sale stabilite
la nivel național. Revizuirea identifică, de asemenea, domeniile în care partea trebuie să obțină îmbunătățiri și include o revizuire a consecvenței informațiilor cu
modalitățile, procedurile și orientările menționate la alineatul (13) din prezentul
articol, luând în considerare flexibilitatea acordată părții în temeiul alineatului (2)
din prezentul articol. Revizuirea acordă o atenție deosebită capacităților naționale
ale fiecărei părți și circumstanțelor părților care sunt țări în curs de dezvoltare.
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(13) Conferința părților care servește drept reuniune a părților la prezentul
acord adoptă, în cadrul primei sale sesiuni, bazându-se pe experiența acumulată în
urma aplicării dispozițiilor privind transparența prevăzute de convenție și ținând
seama de dispozițiile prezentului articol, modalități, proceduri și orientări comune,
după caz, pentru transparența acțiunilor și a sprijinului.
(14) Sprijinul se acordă țărilor în curs de dezvoltare pentru punerea în aplicare a prezentului articol.
(15) Sprijinul se acordă, de asemenea, pentru dezvoltarea continuă a capacității legate de transparență a părților care sunt țări în curs de dezvoltare.
Articolul 14
(1) Conferința părților care servește drept reuniune a părților la prezentul
acord analizează periodic situația punerii în aplicare a prezentului acord pentru
a evalua progresele colective înregistrate în direcția atingerii scopului prezentului
acord și a obiectivelor sale pe termen lung (denumită în continuare „evaluarea la
nivel global”). Acest lucru se realizează într-un mod cuprinzător și cu rol de facilitare, luând în considerare reducerea, adaptarea și mijloacele de punere în aplicare
și de sprijin și având în vedere echitatea și cele mai bune cunoștințe științifice disponibile.
(2) Conferința părților care servește drept reuniune a părților la prezentul
acord realizează prima sa evaluare la nivel global în 2023 și, ulterior, la fiecare cinci
ani, cu excepția cazului în care decide altfel.
(3) Rezultatul evaluării la nivel global reprezintă pentru părți o sursă de informare care contribuie la actualizarea și consolidarea, într-un mod determinat la
nivel național, a acțiunilor lor și a sprijinului acordat în conformitate cu dispozițiile
relevante ale prezentului acord, precum și la consolidarea cooperării internaționale
privind acțiunile în domeniul schimbărilor climatice.
Articolul 15
(1) Se instituie un mecanism de facilitare a punerii în aplicare a dispozițiilor
prezentului acord și de promovare a respectării acestuia.
(2) Mecanismul menționat la alineatul (1) din prezentul articol constă într-un
comitet format din experți care are rol de facilitare și funcționează într-un mod
transparent, neconflictual și nepunitiv. Comitetul acordă o atenție deosebită capacităților și circumstanțelor naționale ale părților.
(3) Comitetul funcționează în conformitate cu modalitățile și procedurile
adoptate în cadrul primei sale sesiuni de Conferința părților care servește drept reuniune a părților la prezentul acord și prezintă anual rapoarte Conferinței părților
care servește drept reuniune a părților la prezentul acord.
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Articolul 16
(1) Conferința părților, organismul suprem al convenției, servește drept reuniune a părților la prezentul acord.
(2) Părțile la convenție care nu sunt părți la prezentul acord pot participa în
calitate de observatori la lucrările oricărei sesiuni a Conferinței părților care servește drept reuniune a părților la prezentul acord. În cazul în care Conferința părților
servește drept reuniune a părților la prezentul acord, deciziile în temeiul prezentului acord sunt luate numai de către părțile la prezentul acord.
(3) În cazul în care Conferința părților servește drept reuniune a părților la
prezentul acord, orice membru al Biroului Conferinței părților care reprezintă o
parte la convenție care, în momentul respectiv, nu este parte la prezentul acord,
este înlocuit de un membru suplimentar care trebuie ales de către părțile la prezentul acord și din rândul acestora.
(4) Conferința părților care servește drept reuniune a părților la prezentul
acord examinează în mod regulat punerea în aplicare a prezentului acord și adoptă,
în limitele mandatului său, deciziile necesare pentru promovarea punerii sale în
aplicare efective. Aceasta îndeplinește funcțiile care îi sunt atribuite prin prezentul
acord și:
(a) instituie organismele auxiliare considerate necesare pentru punerea în aplicare a prezentului acord; și
(b) exercită alte funcții care pot fi necesare pentru punerea în aplicare a prezentului acord.
(5) Regulamentul de procedură al Conferinței părților și procedurile financiare aplicate în temeiul convenției se aplică mutatis mutandis în temeiul prezentului
acord, cu excepția eventualității în care se decide altfel prin consens în cadrul Conferinței părților care servește drept reuniune a părților la prezentul acord.
(6) Prima sesiune a Conferinței părților care servește drept reuniune a părților la prezentul acord este convocată de către secretariat în același timp cu prima
sesiune a Conferinței părților care este programată după data intrării în vigoare a
prezentului acord. Sesiunile ordinare ulterioare ale Conferinței părților care servește drept reuniune a părților la prezentul acord se desfășoară în același timp cu sesiunile ordinare ale Conferinței părților, cu excepția cazului în care se decide altfel de
către Conferința părților care servește drept reuniune a părților la prezentul acord.
(7) Sesiunile extraordinare ale Conferinței părților care servește drept reuniune a părților la prezentul acord se desfășoară în orice alt moment considerat necesar de către Conferința părților care servește drept reuniune a părților la prezentul
acord sau la cererea scrisă a oricărei părți, cu condiția ca, în termen de șase luni de
la comunicarea cererii de către secretariat părților, aceasta să fie sprijinită de cel
puțin o treime din părți.

/ 63

(8) Organizația Națiunilor Unite și agențiile sale specializate și Agenția Internațională pentru Energie Atomică, precum și orice stat membru al acestora sau
observatorii acestora care nu sunt parte la convenție pot fi reprezentați la sesiunile
Conferinței părților care servește drept reuniune a părților la prezentul acord în
calitate de observatori. Orice organism sau agenție națională sau internațională,
guvernamentală sau neguvernamentală care este calificată în domeniile reglementate de prezentul acord și care a informat secretariatul cu privire la dorința sa de
a fi reprezentată la o sesiune a Conferinței părților care servește drept reuniune
a părților la prezentul acord în calitate de observator poate fi admisă, cu excepția
cazului în care cel puțin o treime din părți se opune. Admiterea și participarea observatorilor fac obiectul regulamentului de procedură prevăzut la alineatul (5) din
prezentul articol.
Articolul 17
(1) Secretariatul stabilit prin articolul 8 din convenție servește drept secretariat al prezentului acord.
(2) Articolul 8 alineatul (2) din convenție cu privire la funcțiile secretariatului
și articolul 8 alineatul (3) din convenție cu privire la dispozițiile adoptate pentru
funcționarea secretariatului se aplică mutatis mutandis prezentului acord. În plus,
secretariatul își exercită funcțiile care îi sunt atribuite conform prezentului acord
și de Conferința părților care servește drept reuniune a părților la prezentul acord.
Articolul 18
(1) Organismul auxiliar pentru consultanță științifică și tehnologică și Organismul auxiliar de aplicare stabilite prin articolele 9 și 10 din convenție servesc
drept organism auxiliar pentru consultanță științifică și tehnologică și, respectiv,
drept organism auxiliar de aplicare ale prezentului acord. Dispozițiile convenției
cu privire la funcționarea acestor două organisme se aplică mutatis mutandis prezentului acord. Reuniunile Organismului auxiliar pentru consultanță științifică și
tehnologică și ale Organismului auxiliar de aplicare ale prezentului acord au loc
concomitent cu reuniunile Organismului auxiliar pentru consultanță științifică și
tehnologică și, respectiv, ale Organismului auxiliar de aplicare ale convenției.
(2) Părțile la convenție care nu sunt părți la prezentul acord pot participa în
calitate de observatori la lucrările oricărei sesiuni a organismelor auxiliare. Atunci
când organismele auxiliare servesc drept organisme auxiliare ale prezentului
acord, deciziile în temeiul prezentului acord sunt luate doar de părțile la prezentul
acord.
(3) Atunci când organismele auxiliare instituite prin articolele 9 și 10 din
convenție își exercită funcțiile cu privire la aspecte referitoare la prezentul acord,
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orice membru al birourilor organismelor auxiliare respective care reprezintă o parte la convenție care, în momentul respectiv, nu era și parte la prezentul acord, este
înlocuit de un membru suplimentar ales de către părțile la prezentul acord și din
rândul acestora.
Articolul 19
(1) Organismele auxiliare sau alte mecanisme instituționale înființate de
convenție sau în temeiul convenției, în afara celor menționate în prezentul acord,
servesc prezentului acord pe baza unei decizii a Conferinței părților care servește
drept reuniune a părților la prezentul acord. Conferința părților care servește drept
reuniune a părților la prezentul acord stabilește funcțiile care vor fi exercitate de
către aceste organisme auxiliare sau mecanisme.
(2) Conferința părților care servește drept reuniune a părților la prezentul
acord poate furniza îndrumare suplimentară acestor organisme auxiliare și mecanisme instituționale.
Articolul 20
(1) Prezentul acord este deschis spre semnare și supus ratificării, acceptării
sau aprobării de către state și organizații de integrare economică regională ce sunt
părți la convenție. Este deschis spre semnare la sediul Organizației Națiunilor Unite din New York în perioada 22 aprilie 2016-21 aprilie 2017. Ulterior, prezentul
acord este deschis spre aderare începând cu ziua următoare datei la care este închis
pentru semnare. Instrumentele de ratificare, acceptare, aprobare sau aderare sunt
depuse la depozitar.
(2) Orice organizație de integrare economică regională care devine parte la
prezentul acord fără ca vreunul dintre statele sale membre să fie parte se supune
tuturor obligațiilor prevăzute de prezentul acord. În cazul organizațiilor de integrare economică regională având unul sau mai multe state membre care sunt părți
la prezentul acord, organizația și statele sale membre decid asupra respectivelor
responsabilități în ceea ce privește îndeplinirea obligațiilor care le revin în temeiul
prezentului acord. În aceste cazuri, organizația și statele membre nu au dreptul să
își exercite drepturile care le revin în temeiul prezentului acord în mod concomitent.
(3) Organizațiile de integrare economică regională declară, în instrumentele
lor de ratificare, acceptare, aprobare sau aderare, sfera de competență pe care o au
cu privire la aspectele reglementate de prezentul acord. Aceste organizații informează, de asemenea, depozitarul, care informează la rândul său părțile referitor la
orice modificare semnificativă în privința sferei lor de competență.
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Articolul 21
(1) Prezentul acord intră în vigoare în a treizecea zi de la data la care cel puțin
55 de părți la convenție reprezentând în total cel puțin o proporție estimată de 55
la sută din emisiile totale la nivel mondial de gaze cu efect de seră și-au depus instrumentele de ratificare, acceptare, aprobare sau aderare.
(2) Doar în sensul restrâns al alineatului (1) din prezentul articol, „emisiile
totale la nivel mondial de gaze cu efect de seră” înseamnă valoarea cea mai recentă
comunicată la data adoptării prezentului acord de către părțile la convenție sau
înainte de această dată.
(3) Pentru fiecare stat sau organizație de integrare economică regională care
ratifică, acceptă sau aprobă prezentul acord sau aderă la acesta după ce au fost îndeplinite condițiile stabilite la alineatul (1) din prezentul articol pentru intrarea
în vigoare, prezentul acord intră în vigoare în a treizecea zi de la data depunerii de
către un astfel de stat sau o astfel de organizație de integrare economică regională
a instrumentului său de ratificare, acceptare, aprobare sau aderare.
(4) În sensul alineatului (1) din prezentul articol, orice instrument depus de
către o organizație de integrare economică regională nu este considerat ca fiind
suplimentar celor depuse de către statele sale membre.
Articolul 22
Dispozițiile articolului 15 din convenție privind adoptarea de amendamente la
convenție se aplică mutatis mutandis prezentului acord.
Articolul 23
(1) Dispozițiile articolului 16 din convenție privind adoptarea și modificarea
anexelor la convenție se aplică mutatis mutandis prezentului acord.
(2) Anexele la prezentul acord constituie parte integrantă a acestuia și, dacă
nu există o dispoziție contrară explicită, o referire la prezentul acord constituie în
același timp o referire la anexele acestuia. Aceste anexe se limitează la liste, formulare și orice alt material descriptiv cu caracter științific, tehnic, procedural sau
administrativ.
Articolul 24
Dispozițiile articolului 14 din convenție privind soluționarea litigiilor se aplică
mutatis mutandis prezentului acord.
Articolul 25
(1) Fiecare parte are un vot, cu excepția cazurilor prevăzute la alineatul (2) din
prezentul articol.

66 / Caiet documentar 6 România sustenabilă

(2) Organizațiile de integrare economică regională, pentru aspectele care intră în competența lor, își exercită dreptul de a vota cu un număr de voturi egal cu
numărul statelor lor membre care sunt părți la prezentul acord. O astfel de organizație nu își exercită dreptul la vot dacă vreunul dintre statele sale membre își
exercită dreptul său la vot și invers.
Articolul 26
Secretarul General al Organizației Națiunilor Unite este depozitarul prezentului acord.
Articolul 27
Nu poate fi făcută nicio rezervă la prezentul acord.
Articolul 28
(1) Oricând după trei ani de la data intrării în vigoare a prezentului acord pentru o parte, respectiva parte poate să îl denunțe printr-o notificare scrisă adresată
depozitarului.
(2) Orice astfel de denunțare intră în vigoare după expirarea unui termen de
un an de la data primirii de către depozitar a notificării denunțării sau la o dată
ulterioară specificată în notificarea de denunțare.
(3) Orice parte care denunță convenția se consideră că a denunțat și prezentul
acord.
Articolul 29
Originalul prezentului acord, ale cărui texte în limbile arabă, chineză, engleză,
franceză, rusă și spaniolă sunt în egală măsură autentice, este depus la Secretarul
General al Organizației Națiunilor Unite.
ADOPTAT la Paris în a douăsprezecea zi a lunii decembrie a anului două mii
cincisprezece.
DREPT CARE, subsemnații, autorizați corespunzător în acest sens, au semnat
prezentul acord.
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Declarația Uniunii efectuată în conformitate cu articolul 20 alineatul (3)
din Acordul de la Paris
În prezent, următoarele state sunt membre ale Uniunii Europene: Regatul Belgiei, Republica Bulgaria, Republica Cehă, Regatul Danemarcei, Republica Federală
Germania, Republica Estonia, Irlanda, Republica Elenă, Regatul Spaniei, Republica
Franceză, Republica Croația, Republica Italiană, Republica Cipru, Republica Letonia, Republica Lituania, Marele Ducat al Luxemburgului, Ungaria, Republica Malta,
Regatul Țărilor de Jos, Republica Austria, Republica Polonă, Republica Portugheză,
România, Republica Slovenia, Republica Slovacă, Republica Finlanda, Regatul Suediei și Regatul Unit al Marii Britanii și Irlandei de Nord.
Uniunea Europeană declară că, în conformitate cu Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene, în special cu articolul 191 și articolul 192 alineatul (1),
deține competența de a încheia acorduri internaționale și de a pune în aplicare obligațiile ce decurg din acestea, contribuind la îndeplinirea următoarelor obiective:
— conservarea, protecția și îmbunătățirea calității mediului;
— protejarea sănătății umane;
— utilizarea prudentă și rațională a resurselor naturale;
— promovarea pe plan internațional a unor măsuri destinate să contracareze
problemele de mediu la scară regională sau mondială, în special a luptei împotriva
schimbărilor climatice.
Uniunea Europeană declară că angajamentul cuprins în cadrul contribuției
preconizate stabilite la nivel național care a fost prezentată la 6 martie 2015 va fi
îndeplinit prin acțiuni comune întreprinse de Uniune și de statele sale membre, în
conformitate cu competențele lor respective.
Uniunea Europeană va continua să furnizeze informații în mod regulat cu privire la orice modificări substanțiale în limitele competenței sale, în conformitate cu
articolul 20 alineatul (3) din acord.

Pactul Ecologic European1

Introducere – transformarea unei provocări imperioase
într-o oportunitate unică
Prezenta comunicare propune un Pact ecologic european pentru Uniunea Europeană (UE) și pentru cetățenii săi. În cadrul comunicării se reiterează
angajamentul Comisiei de a aborda provocările legate de climă și de mediu, care
sunt responsabilitatea definitorie a generației noastre. Atmosfera se încălzește, iar
clima se schimbă tot mai mult de la un an la altul. Din cele opt milioane de specii de
plante și animale de pe planetă, riscăm să pierdem un milion. Pădurile și oceanele
sunt tot mai poluate și devastate2.
Pactul ecologic european propune un răspuns la aceste provocări. Acesta prezintă o nouă strategie de creștere care are drept scop transformarea UE într-o
societate echitabilă și prosperă, cu o economie modernă, competitivă și
eficientă din punctul de vedere al utilizării resurselor, în care să nu existe
emisii nete de gaze cu efect de seră în 2050 și în care creșterea economică
să fie decuplată de utilizarea resurselor.
Pactul urmărește, de asemenea, să protejeze, să conserve și să consolideze capitalul natural al UE, precum și să protejeze sănătatea și bunăstarea
cetățenilor împotriva riscurilor legate de mediu și a impacturilor aferente.
În același timp, tranziția trebuie să fie echitabilă și favorabilă incluziunii, trebuie să pună oamenii pe primul plan și să acorde atenție regiunilor, industriilor
1
comunicare a Comisiei către Parlamentul European, Consiliul European, Consiliu, Comitetul
Economic și Social European și Comitetul Regiunilor, Bruxelles, 11.12.2019 COM(2019) 640 final.
2
Surse: (i) Grupul interguvernamental privind schimbările climatice (IPCC): Raportul special
privind impactul încălzirii globale cu 1,5 C; (ii) Platforma interguvernamentală științifico-politică
privind biodiversitatea și serviciile ecosistemice: Raportul de evaluare globală pentru 2019 privind
biodiversitatea și serviciile ecosistemice; (iii) Comitetul internațional pentru gestionarea durabilă a
resurselor: Perspective globale privind resursele pentru 2019: Resurse naturale pentru viitorul pe care
ni-l dorim; (iv) Agenția Europeană de Mediu: Mediul european – starea și perspectiva 2020: cunoștințe necesare pentru tranziția către o Europă durabilă
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și lucrătorilor care se vor confrunta cu cele mai mari dificultăți. Întrucât va aduce
schimbări substanțiale, participarea activă a cetățenilor și încrederea acestora în
tranziție sunt de o importanță capitală dacă ne dorim ca politicile să funcționeze și
să fie acceptate. Este necesar un nou pact pentru a aduce laolaltă cetățenii Europei,
în deplina lor diversitate, și pentru ca autoritățile naționale, regionale, locale, societatea civilă și sectorul industrial să colaboreze strâns cu instituțiile și organismele
consultative ale UE.
UE are capacitatea colectivă de a-și transforma economia și societatea
pentru a le plasa pe o traiectorie mai durabilă. UE se poate baza pe atuurile
sale de lider mondial în ceea ce privește măsurile privind clima și mediul înconjurător, protecția consumatorilor și drepturile lucrătorilor. Realizarea unor reduceri suplimentare ale emisiilor reprezintă o provocare. Acest demers va necesita investiții
publice masive și eforturi sporite pentru a direcționa capitalul privat către acțiuni
în domeniul climei și al mediului, evitându-se totodată continuarea unor practici
care nu au un caracter durabil. UE trebuie să se afle în prima linie a coordonării
eforturilor internaționale în direcția creării unui sistem financiar coerent care să
sprijine identificarea de soluții durabile. Aceste investiții inițiale reprezintă, de asemenea, o ocazie de a înscrie decisiv Europa pe o nouă traiectorie de creștere durabilă și favorabilă incluziunii. Pactul ecologic european va accelera și va
sprijini tranziția necesară în toate sectoarele.
Obiectivele ambițioase în materie de mediu ale pactului nu vor putea
fi realizate prin eforturile izolate ale Europei. Factorii determinanți ai schimbărilor climatice și ai declinului biodiversității sunt aceiași la nivel mondial și nu
se limitează la frontierele naționale. UE își poate valorifica influența, expertiza și
resursele financiare pentru a-i coopta pe vecinii și pe partenerii săi pe această traiectorie durabilă. UE va continua să fie în avangarda eforturilor internaționale în
acest sens și dorește să creeze alianțe cu țările care împărtășesc aceeași viziune, recunoscând totodată necesitatea de a-și menține securitatea aprovizionării și competitivitatea, chiar și atunci când alte state nu doresc să ia poziție.
Prezenta comunicare cuprinde o foaie de parcurs inițială a principalelor
politici și măsuri necesare pentru realizarea Pactului ecologic european.
Aceasta va fi actualizată în funcție de evoluția nevoilor și de măsurile de politică
ce vor fi luate. Toate acțiunile și politicile UE vor trebui să contribuie la obiectivele
Pactului ecologic european. Provocările sunt complexe și interconectate. Măsurile
întreprinse ca răspuns la această stare de fapt trebuie să fie temerare și cuprinzătoare și să urmărească maximizarea beneficiilor pentru sănătate, calitatea vieții,
reziliență și competitivitate. Acest demers va necesita o coordonare intensă pentru
a exploata sinergiile existente între toate domeniile de politică3.
3
În conformitate cu concluziile raportului intitulat „Mediul european – starea și perspectiva
2020: cunoștințe necesare pentru tranziția către o Europă durabilă (Agenția Europeană de Mediu)
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Pactul ecologic european este o parte integrantă a acestei strategii a
Comisiei de punere în aplicare a Agendei 2030 a Organizației Națiunilor
Unite și a obiectivelor de dezvoltare durabilă4, precum și a celorlalte priorități
anunțate de președinta von der Leyen în orientările sale politice5. Ca parte a Pactului ecologic, Comisia va reorienta procesul semestrului european de coordonare
macroeconomică spre integrarea obiectivelor de dezvoltare durabilă ale Organizației Națiunilor Unite, spre plasarea durabilității și a bunăstării cetățenilor în centrul
politicii economice și a obiectivelor de dezvoltare durabilă în centrul procesului de
elaborare a politicilor și al acțiunilor UE.
Figura de mai jos ilustrează diferitele elemente ale Pactului ecologic.

Figura 1: Pactul ecologic european

Transformarea economiei UE pentru un viitor durabil
Elaborarea unui set de politici profund transformatoare
Pentru a pune în practică Pactul ecologic european, este necesară o regândire a politicilor în materie de aprovizionare cu energie curată în toate sectoarele economice
și industriale, de-a lungul lanțului de producție și de consum, pentru proiectele
de infrastructură de mare anvergură, în sectorul transporturilor, al alimentației și
agriculturii, al construcțiilor, al fiscalității și al prestațiilor sociale. Pentru a atinge
aceste obiective, este esențial să se acorde o valoare mai mare protejării și refacehttps://sustainabledevelopment.un.org/post2015/transformingourworld
A se vedea Orientările politice ale președintei alese Ursula von der Leyen: Orientări politice pentru următoarea Comisie (2019-2024) – „O Uniune mai ambițioasă:Programul meu pentru Europaˮ:
4
5
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rii ecosistemelor naturale, utilizării durabile a resurselor și îmbunătățirii sănătății
umane. Tocmai în aceste domenii este imperios să se realizeze o schimbare în profunzime, care poate fi extrem de benefică pentru economia, societatea și mediul
natural al UE. De asemenea, UE ar trebui să promoveze și să investească în transformarea digitală necesară și în instrumentele aferente acesteia, întrucât acestea
sunt factori esențiali de stimulare a schimbărilor.
Deși toate aceste domenii de acțiune sunt strâns legate între ele și se consolidează reciproc, va trebui să se acorde o atenție deosebită eventualelor compromisuri între obiectivele economice, sociale și de mediu. Pactul ecologic va recurge în
mod consecvent la toate pârghiile în materie de politică pe care le are la dispoziție:
reglementarea și standardizarea, investițiile și inovarea, reformele naționale, dialogul cu partenerii sociali și cooperarea internațională. Pilonul european al drepturilor sociale va orienta acțiunile întreprinse în acest sens astfel încât nimeni să nu
fie lăsat în urmă.
Noile măsuri nu vor fi suficiente în sine pentru a îndeplini obiectivele
Pactului ecologic european. Pe lângă lansarea de noi inițiative, Comisia va colabora cu statele membre pentru a intensifica eforturile UE de asigurare a respectării
și a punerii efective în aplicare a legislației și a politicilor actuale relevante din perspectiva Pactului ecologic.
Sporirea nivelului de ambiție al UE în materie de climă
pentru 2030 și 2050
Comisia a prezentat deja o viziune clară asupra modalităților prin care se
poate realiza neutralitatea climatică până în 20506. Această viziune ar trebui
să constituie baza strategiei pe termen lung pe care UE o va prezenta Convenției-cadru a Națiunilor Unite asupra schimbărilor climatice ce va avea loc la începutul
anului 2020. Pentru a stabili în mod clar condițiile de care depinde asigurarea unei
tranziții eficace și echitabile, pentru a le oferi investitorilor previzibilitate și pentru a asigura ireversibilitatea procesului de tranziție, Comisia va propune, până
în martie 2020, primul „act legislativ european privind clima”. Va fi astfel
consacrat în legislație obiectivul atingerii neutralității climatice până în 2050. Prin
actul legislativ privind clima se va asigura și faptul că toate politicile UE contribuie
la obiectivul neutralității climatice și că toate sectoarele își îndeplinesc rolul care le
revine în această privință.
UE a început deja să modernizeze și să transforme economia în scopul
atingerii obiectivului neutralității climatice. Între 1990 și 2018, UE a redus
O planetă curată pentru toți – O viziune europeană strategică pe termen lung pentru o economie prosperă, modernă, competitivă și neutră din punctul de vedere al impactului asupra climei
COM(2018) 773.
6
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emisiile de gaze cu efect de seră cu 23 %, în timp ce economia a crescut cu 61 %.
Însă politicile actuale vor reduce emisiile de gaze cu efect de seră cu numai 60 %
până în 2050. Mai rămân încă multe de făcut, începând cu unele acțiuni mai ambițioase în domeniul climei ce vor trebui realizate în deceniul următor.
Până în vara anului 2020, Comisia va prezenta un plan de evaluare a impactului vizând asumarea de către UE a unui obiectiv mai ambițios de a reduce, în
mod responsabil, emisiile sale de gaze cu efect de seră, respectiv o reducere care să fie, în 2030, în comparație cu nivelurile din 1990, de cel puțin
50 % și care să tindă spre 55 %. Pentru a realiza aceste reduceri suplimentare
ale emisiilor de gaze cu efect de seră, până în iunie 2021, Comisia va revizui și va
propune revizuirea, după caz, a tuturor instrumentelor de politică relevante legate
de climă. Această revizuire va viza sistemul de comercializare a certificatelor de
emisii7, inclusiv luând în considerare o posibilă extindere a sistemului european de
comercializare a certificatelor de emisii către noi sectoare, dar și obiectivele statelor
membre de a reduce emisiile în sectoarele care nu fac obiectul sistemului de comercializare a certificatelor de emisii8 și Regulamentul privind exploatarea terenurilor,
schimbarea destinației terenurilor și silvicultură9. Comisia va propune modificarea
actului legislativ privind clima pentru a-l actualiza în consecință.
Aceste reforme de politică vor contribui la asigurarea unei tarifări
eficace a carbonului în întreaga economie. Grație acestor demersuri, consumatorii și întreprinderile vor fi încurajate să își modifice comportamentul și va fi
facilitată creșterea investițiilor publice și private durabile. Diferitele instrumente
de tarifare trebuie să se completeze reciproc și să ofere, împreună, un cadru politic coerent. Este, de asemenea, esențial să se asigure faptul că sistemul fiscal este
aliniat la obiectivele în materie de climă. Comisia va propune revizuirea Directivei
privind impozitarea energiei10, concentrându-se asupra aspectelor de mediu, propunând recurgerea la dispozițiile din tratate care permit Parlamentului European
și Consiliului să adopte propuneri în acest domeniu prin intermediul procedurii
legislative ordinare, prin vot cu majoritate calificată, și nu prin unanimitate.
7
Versiunea consolidată a Directivei 2003/87/CE a Parlamentului European și a Consiliului de
stabilire a unui sistem de comercializare a cotelor de emisie de gaze cu efect de seră în cadrul Comunității și de modificare a Directivei 96/61/CE a Consiliului.
8
Regulamentul (UE) 2018/842 privind reducerea anuală obligatorie a emisiilor de gaze cu efect
de seră de către statele membre în perioada 2021-2030 în vederea unei contribuții la acțiunile climatice de respectare a angajamentelor asumate în temeiul Acordului de la Paris și de modificare a
Regulamentului (UE) nr. 525/2013.
9
Regulamentul (UE) 2018/841 cu privire la includerea emisiilor de gaze cu efect de seră și a absorbțiilor rezultate din activități legate de exploatarea terenurilor, schimbarea destinației terenurilor
și silvicultură în cadrul de politici privind clima și energia pentru 2030 și de modificare a Regulamentului (UE) nr. 525/2013 și a Deciziei nr. 529/2013/UE.
10
Directiva 2003/96/CE a Consiliului privind restructurarea cadrului comunitar de impozitare a
produselor energetice și a electricității.
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Atât timp cât vor exista parteneri internaționali care nu împărtășesc
aceeași ambiție ca UE, există riscul relocării emisiilor de dioxid de carbon, fie
pentru că producția este transferată din UE către alte țări cu un nivel mai scăzut
de ambiție în ceea ce privește reducerea emisiilor, fie pentru că produsele UE sunt
înlocuite cu produse importate, cu un factor de emisie de CO2 mai mare. Dacă acest
risc se materializează, nu va exista nicio reducere a emisiilor globale, iar acest lucru
va submina eforturile UE și ale sectoarelor sale industriale de a îndeplini obiectivele
climatice globale ale Acordului de la Paris.
Dacă vor persista diferențe între țările de pe glob în ceea ce privește nivelul lor
de ambiție, întrucât UE și-a stabilit obiective mai ambițioase în materie de climă,
Comisia va propune un mecanism de ajustare la frontieră a tarifului pentru emisiile de dioxid de carbon pentru anumite sectoare, cu scopul de a
reduce riscul de relocare a emisiilor de dioxid de carbon. În acest fel, prețul
produselor importate ar reflecta cu mai multă acuratețe conținutul lor de carbon.
Această măsură va fi concepută astfel încât să respecte normele Organizației Mondiale a Comerțului și alte obligații internaționale ale UE și ar fi o alternativă la măsurile11 care abordează riscul de relocare a emisiilor de dioxid de carbon în cadrul
sistemului UE de comercializare a certificatelor de emisii.
Comisia va adopta o nouă strategie a UE, mai ambițioasă, referitoare
la adaptarea la schimbările climatice. Această inițiativă este esențială, deoarece schimbările climatice vor continua să aibă un impact semnificativ în Europa, în
ciuda eforturilor de atenuare. Este crucial să se intensifice eforturile în materie de
imunizare la schimbările climatice, de consolidare a rezilienței, de prevenire și de
pregătire. Activitatea privind adaptarea la schimbările climatice ar trebui să continue să influențeze investițiile publice și private, inclusiv în ceea ce privește soluțiile
inspirate de natură. Va fi important să se asigure faptul că, în întreaga UE, investitorii, societățile de asigurări, întreprinderile, orașele și cetățenii vor fi în măsură să
acceseze date și să dezvolte instrumente pentru a integra schimbările climatice în
practicile lor de gestionare a riscurilor.
Furnizarea de energie curată, sigură și la prețuri abordabile
Decarbonizarea susținută a sistemului energetic este crucială pentru atingerea obiectivelor climatice în 2030 și 2050. Producția și utilizarea energiei în
diversele sectoare economice reprezintă peste 75 % din emisiile de gaze cu efect de
seră din UE. Eficiența energetică trebuie să constituie o prioritate. Trebuie dezvoltat un sector al energiei electrice care să se bazeze în mare măsură pe surse regenerabile, urmând ca acest demers să fie completat de eliminarea rapidă a cărbunelui și
11
Cum ar fi alocarea cu titlu gratuit a certificatelor de emisii sau acordarea de compensații pentru creșterea costurilor la energie electrică.
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de decarbonizarea gazelor. În același timp, aprovizionarea cu energie a UE trebuie
să fie sigură și accesibilă ca preț atât pentru consumatori, cât și pentru întreprinderi. Pentru ca acest lucru să se poată înfăptui, este esențial să se asigure faptul că
piața europeană a energiei este pe deplin integrată, interconectată și digitalizată și
că respectă neutralitatea tehnologică.
Statele membre își vor prezenta planurile revizuite în materie de energie și climă până la sfârșitul anului 2019. În conformitate cu Regulamentul
privind guvernanța uniunii energetice și a acțiunilor climatice12, aceste planuri ar
trebui să prevadă contribuții naționale ambițioase la obiectivele la nivelul UE. Comisia va evalua nivelul de ambiție al planurilor și necesitatea unor măsuri suplimentare în cazul în care nivelul de ambiție al acestora nu este suficient. Rezultatele
acestei evaluări vor sta la baza procesului de stabilire a unor obiective mai ambițioase în materie de climă pentru 2030, perspectivă în care Comisia va examina și va
propune revizuirea, după caz, a legislației relevante în domeniul energiei până în
iunie 2021. Când statele membre vor începe să își actualizeze, în 2023, planurile
naționale în materie de energie și climă, acestea ar trebui să reflecte noul nivel de
ambiție în materie de climă. Comisia va continua să se asigure că întreaga legislație
relevantă este respectată cu rigurozitate.
Tranziția către o energie curată ar trebui să îi implice pe consumatori
și să le aducă beneficii acestora. Sursele regenerabile de energie vor juca un rol
esențial. Creșterea producției offshore de energie eoliană va fi crucială, fiind întemeiată pe cooperarea regională dintre statele membre. Integrarea inteligentă a
surselor regenerabile de energie, a eficienței energetice și a altor soluții durabile
la nivel trans-sectorial va contribui la realizarea decarbonizării la cel mai scăzut
cost cu putință. Scăderea rapidă a costului surselor regenerabile de energie, corelată
cu îmbunătățirea elaborării politicilor care favorizează acest obiectiv, a redus deja
impactul utilizării surselor regenerabile de energie asupra facturilor de energie ale
gospodăriilor. Comisia va prezenta, până la jumătatea anului 2020, măsuri care să
contribuie la realizarea integrării inteligente. În paralel, se va facilita decarbonizarea sectorului gazelor, inclusiv prin consolidarea sprijinului pentru dezvoltarea gazelor decarbonizate, prin intermediul proiectării orientate spre viitor a unei piețe
competitive a gazelor decarbonizate, precum și prin abordarea problemei emisiilor
de metan în sectorul energiei.
Trebuie să fie abordat riscul de sărăcie energetică la care sunt expuse gospodăriile care nu își pot permite să plătească pentru serviciile energetice esențiale
menite să le asigure un nivel de trai de bază. Implementarea unor programe eficace,
cum ar fi mecanismele de finanțare a gospodăriilor pentru renovarea locuințelor,
poate reduce facturile la energie și poate contribui la protecția mediului. În 2020,
12

Regulamentul (UE) 2018/1999 privind guvernanța uniunii energetice și a acțiunilor climatice.
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Comisia va elabora orientări pentru a ajuta statele membre să abordeze problema
sărăciei energetice.
Tranziția către neutralitatea climatică necesită, de asemenea, o infrastructură inteligentă. O cooperare transfrontalieră și regională sporită va
contribui la obținerea beneficiilor aferente tranziției către o energie curată la prețuri accesibile. Cadrul de reglementare pentru infrastructura energetică, inclusiv
Regulamentul TEN-E13, va trebui revizuit pentru a se asigura coerența cu obiectivul
neutralității climatice. Acest cadru ar trebui să încurajeze implementarea unor tehnologii și a unor infrastructuri inovatoare, cum ar fi rețelele inteligente, rețelele de
hidrogen sau captarea, stocarea și utilizarea dioxidului de carbon, stocarea energiei,
permițând, totodată, integrarea sectorială. Unele dintre infrastructurile și activele
existente vor trebui modernizate pentru a continua să fie adecvate scopului și reziliente la schimbările climatice.
Mobilizarea sectorului industrial pentru o economie curată și circulară
Realizarea unei economii circulare și neutre din punctul de vedere al impactului asupra climei necesită mobilizarea deplină a industriei. Sunt necesari 25 de ani – o generație – pentru a transforma un sector industrial și toate
lanțurile valorice. Pentru a atinge acest obiectiv în 2050, este necesar ca în următorii cinci ani să se ia decizii și să se întreprindă acțiuni în acest sens.
În perioada 1970-2017, volumul de materiale extrase anual la nivel mondial
s-a triplat și continuă să crească14, prezentând un risc global major. Circa jumătate
din emisiile totale de gaze cu efect de seră și peste 90 % din declinul biodiversității
și stresul hidric sunt cauzate de extracția resurselor și de prelucrarea materialelor,
a combustibililor și a alimentelor. Industria UE a demarat această tranziție, dar
este în continuare responsabilă de 20 % din emisiile de gaze cu efect de seră din
UE. Sectorul industrial continuă să fie prea „liniar” și să depindă într-o măsură
prea mare de cantitatea de materiale noi extrase, comercializate, transformate în
bunuri și eliminate, în cele din urmă, sub formă de deșeuri sau emisii. Numai 12 %
din materialele pe care le folosește provin din reciclare15.
Tranziția reprezintă o oportunitate de a extinde activitatea economică durabilă și generatoare de locuri de muncă. Există un potențial semnificativ
pe piețele mondiale pentru tehnologii cu emisii scăzute de dioxid de carbon, pentru
produse și servicii durabile. De asemenea, economia circulară oferă un potențial
major pentru noi activități și noi locuri de muncă. Transformarea are însă loc înRegulamentul privind rețelele energetice transeuropene (Regulamentul TEN-E).
Perspective globale privind resursele pentru 2019: Resurse naturale pentru viitorul pe care
ni-l dorim: Comitetul internațional pentru gestionarea durabilă a resurselor.
13
14

15
https://ec.europa.eu/eurostat/tgm/table.do?tab=table&init=1&language=en&pcode=cei_srm030&plugin=1

76 / Caiet documentar 6 România sustenabilă

tr-un ritm prea lent, cu progrese care nu sunt nici răspândite pe scară largă, nici
uniforme. Pactul ecologic european va sprijini și va accelera tranziția industriei UE
către un model durabil de creștere favorabilă incluziunii.
În martie 2020, Comisia va adopta o strategie pentru politica industrială a UE
pentru a aborda dubla provocare a transformării ecologice și a celei digitale. Europa
trebuie să valorifice potențialul transformării digitale, care este un factor esențial în atingerea obiectivelor Pactului ecologic. Alături de strategia industrială, un
nou plan de acțiune privind economia circulară va contribui la modernizarea
economiei UE și va valorifica oportunitățile oferite de economia circulară la nivel
național și la nivel mondial. Un obiectiv-cheie al noului cadru de politică va fi stimularea dezvoltării de piețe-lider pentru produsele neutre din punctul de vedere al
climei și pentru produsele circulare atât în UE, cât și dincolo de granițele sale.
Industriile mari consumatoare de energie, cum ar fi industria siderurgică, a produselor chimice și a cimentului, sunt indispensabile pentru economia europeană, deoarece furnizează mai multe lanțuri de valori
esențiale. Decarbonizarea și modernizarea în aceste sectoare sunt cruciale. Recomandările publicate de Grupul la nivel înalt pentru industriile mari consumatoare
de energie demonstrează aderarea sectorului industrial la aceste obiective16.
Planul de acțiune pentru economia circulară va include o politică a
„produselor durabile” pentru a sprijini proiectarea circulară a tuturor produselor pe baza unei metodologii și a unor principii comune. Acesta va acorda prioritate
reducerii și reutilizării materialelor înainte de a fi reciclate; va promova noi modele
de afaceri și va stabili cerințe minime pentru a împiedica introducerea pe piața UE a
unor produse dăunătoare mediului. Se va întări, de asemenea, răspunderea extinsă
a producătorilor.
Deși planul de acțiune pentru economia circulară va servi drept ghid în materie de tranziție pentru toate sectoarele, eforturile se vor concentra în special
asupra sectoarelor cu o utilizare intensivă a resurselor, cum ar fi sectorul textilelor, al construcțiilor, al produselor electronice și al materialelor plastice. Comisia va continua acțiunile anunțate în Strategia din 2018 privind
materialele plastice, concentrându-se, printre altele, asupra măsurilor de abordare
a problemei microparticulelor din plastic adăugate în mod intenționat și a eliberărilor neintenționate de materiale plastice, de exemplu din textile și din abraziunea
pneurilor. Comisia va elabora cerințe pentru a se asigura că toate ambalajele de pe
piața UE sunt reutilizabile sau reciclabile într-un mod viabil din punct de vedere
economic până în 2030, va elabora un cadru de reglementare pentru materialele
plastice biodegradabile și bioplastice și va pune în aplicare măsuri privind materialele plastice de unică folosință.
16

https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/ro/IP_19_6353
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Planul de acțiune pentru economia circulară va include, de asemenea, măsuri
prin care întreprinderile vor fi încurajate să ofere consumatorilor și să le
dea acestora posibilitatea să aleagă produse reutilizabile, durabile și reparabile. Planul va analiza necesitatea instituirii unui „drept la reparare” și va limita obsolescența programată a produselor, în special a dispozitivelor electronice.
Politica în materie de protecție a consumatorilor îi va ajuta pe consumatori să facă
alegeri în cunoștință de cauză și să joace un rol activ în tranziția ecologică. Noile modele de afaceri bazate pe închirierea și utilizarea în comun a bunurilor și a
serviciilor vor juca, de asemenea, un rol important atât timp cât sunt cu adevărat
durabile și accesibile ca preț.
De asemenea, cumpărătorii vor putea să ia decizii mai durabile și se va
putea reduce riscul de dezinformare ecologică dacă vor fi puse la dispoziție
informații fiabile, comparabile și verificabile. Întreprinderile care etichetează produse cu mențiunea „ecologic” ar trebui să justifice astfel afirmații pe baza
unei metodologii standard pentru a evalua impactul asupra mediului. Comisia își
va intensifica eforturile cu caracter legislativ și nelegislativ pentru a combate mențiunile false în acest domeniu. Digitalizarea poate contribui, de asemenea, la îmbunătățirea disponibilității informațiilor referitoare la caracteristicile produselor
vândute în UE. De exemplu, pașaportul electronic al unui produs ar putea furniza
informații cu privire la originea, compoziția, posibilitățile de reparare și demontare
a acestuia, precum și cu privire la cum va fi eliminat în momentul scoaterii sale din
uz. Autoritățile publice, inclusiv instituțiile UE, ar trebui să ofere un exemplu și să
se asigure că sistemele lor de achiziții lor sunt ecologice. Comisia va propune noi
acte legislative și noi orientări privind achizițiile publice ecologice.
O politică în materie de produse durabile poate reduce și deșeurile în
mod semnificativ. Dacă producerea de deșeuri nu poate fi evitată, atunci valoarea
economică a unui produs trebuie să fie recuperată, iar impactul său asupra mediului
și a schimbărilor climatice trebuie evitat sau redus la minimum. Acest lucru necesită noi acte legislative, inclusiv stabilirea de obiective și măsuri de combatere a ambalării excesive și a generării de deșeuri. În paralel, întreprinderile din UE ar trebui
să beneficieze de o piață unică robustă și integrată pentru materiile prime secundare și pentru produsele secundare. Acest lucru necesită o cooperare mai strânsă între
lanțurile valorice, ca în cazul Alianței circulare privind materialele plastice. Comisia
va lua în considerare instituirea de cerințe legale în vederea stimulării pieței de
materii prime secundare cu conținut obligatoriu de materiale reciclate (de exemplu,
pentru ambalaje, vehicule, materiale de construcții și baterii). Pentru a simplifica
gestionarea deșeurilor de către cetățeni și pentru a se asigura că întreprinderile utilizează materiale secundare mai puțin poluante, Comisia va propune, de asemenea,
un model UE pentru colectarea separată a deșeurilor. Comisia consideră că UE ar
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trebui să își înceteze exporturile de deșeuri în afara UE și, prin urmare, va revizui
normele privind expedierea de deșeuri și exporturile ilegale.
Accesul la resurse reprezintă, de asemenea, o chestiune strategică de
securitate pentru atingerea obiectivului ambițios al Europei de a transpune în realitate Pactul ecologic. Asigurarea aprovizionării cu materii prime durabile, în special cu materii prime critice necesare pentru tehnologiile curate, pentru
aplicațiile digitale, spațiale și de apărare, prin diversificarea aprovizionării atât din
surse primare, cât și din surse secundare este, așadar, una dintre condițiile prealabile pentru ca această tranziție să devină realitate.
Industria UE are nevoie de „pionieri în domeniul climei și al resurselor” pentru
a dezvolta, până în 2030, primele aplicații comerciale ale tehnologiilor revoluționare în principalele sectoare industriale. Printre domeniile prioritare se numără
hidrogenul curat, pilele de combustie și alți combustibili alternativi, stocarea energiei și captarea, stocarea și utilizarea dioxidului de carbon. De exemplu, Comisia va
sprijini tehnologiile revoluționare legate de producția nepoluantă a oțelului, ceea
ce va duce la un proces de producție a oțelului fără emisii de dioxid de carbon până
în 2030, și va explora posibilitatea de a utiliza o parte din fondurile rămase disponibile în urma lichidării Comunității Europene a Cărbunelui și Oțelului. În sens
mai larg, Fondul pentru inovare EU ETS va contribui la desfășurarea unor astfel de
proiecte inovatoare la scară largă.
Promovarea unor noi forme de colaborare cu industria și a investițiilor
în lanțurile valorice strategice este esențială. Comisia va continua să pună în
aplicare Planul strategic de acțiune privind bateriile și să sprijine Alianța europeană
pentru baterii. În 2020, Comisia va propune acte legislative care să asigure un lanț
valoric sigur, circular și durabil pentru toate bateriile, inclusiv pentru aprovizionarea pieței crescânde a vehiculelor electrice. Comisia va sprijini și alte inițiative care
conduc la alianțe și la punerea în comun la scară largă a resurselor, de exemplu sub
forma unor proiecte importante de interes european comun, în cadrul cărora un
ajutor de stat bine direcționat, cu termene precise, poate contribui la crearea de noi
lanțuri valorice inovatoare.
Tehnologiile digitale sunt un factor esențial care permite atingerea
obiectivelor de durabilitate ale Pactului ecologic în multe sectoare diferite.
Comisia va examina posibilitatea luării unor măsuri pentru a se asigura că tehnologiile digitale, cum ar fi inteligența artificială, tehnologia 5G, tehnologia de tip cloud
computing, calculul de vârf și internetul obiectelor, pot accelera și maximiza impactul politicilor de combatere a schimbărilor climatice și de protecție a mediului.
Digitalizarea oferă, de asemenea, noi oportunități pentru monitorizarea la distanță
a poluării aerului și a apei sau pentru monitorizarea și optimizarea modului în care
sunt utilizate energia și resursele naturale. În același timp, Europa are nevoie de un
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sector digital care să plaseze durabilitatea în centrul preocupărilor sale. Comisia va
avea în vedere și măsuri de îmbunătățire a eficienței energetice și a performanței
din punctul de vedere al economiei circulare a sectorului în sine, de la rețelele în
bandă largă la centrele de date și la dispozitivele TIC. Comisia va evalua necesitatea
unei transparențe sporite în ceea ce privește impactul asupra mediului al serviciilor
de comunicații electronice, luarea unor măsuri mai stricte atunci când se introduc
noi rețele și beneficiile aduse de sprijinirea sistemelor de returnare pentru a stimula persoanele să returneze dispozitivele nedorite, cum ar fi telefoanele mobile,
tabletele și încărcătoarele.
Construirea și renovarea clădirilor într-un mod eficient din punct de vedere energetic
și din punctul de vedere al utilizării resurselor
Construirea, utilizarea și renovarea clădirilor necesită cantități semnificative de energie și de resurse minerale (de exemplu nisip, pietriș, ciment).
Clădirile reprezintă, de asemenea, 40 % din consumul de energie. În prezent, rata
anuală de renovare a parcului imobiliar variază între 0,4 și 1,2 % în statele membre.
Această rată va trebui cel puțin să se dubleze pentru ca obiectivele UE în materie de
eficiență energetică și climă să fie atinse. În același timp, 50 de milioane de consumatori se străduiesc să își încălzească locuințele în mod adecvat.
Pentru a aborda dubla provocare a eficienței energetice și a costului asociat
acesteia, UE și statele membre ar trebui să pornească un „val de renovare” a
clădirilor publice și private. Deși asigurarea unor rate mai mari de renovare constituie o provocare, renovările duc la scăderea facturilor la energie și pot reduce
sărăcia energetică. Renovările pot, de asemenea, să stimuleze dezvoltarea sectorului construcțiilor și reprezintă o oportunitate de a sprijini IMM-urile și locurile de
muncă locale.
Comisia va veghea la respectarea cu rigurozitate a legislației privind performanța energetică a clădirilor, începând, în 2020, cu o evaluare a strategiilor
naționale de renovare pe termen lung ale statelor membre17. De asemenea, Comisia
va iniția demersuri pentru a analiza posibilitatea includerii emisiilor generate de
clădiri în sistemul european de comercializare a certificatelor de emisii, în cadrul
unor eforturi mai ample de asigurare a faptului că prețurile relative ale diferitelor
surse de energie oferă semnalele adecvate în materie de eficiență energetică. În
plus, Comisia va revizui Regulamentul privind produsele pentru construcții18. Acesta ar trebui să garanteze că proiectarea clădirilor noi și a celor renovate în
toate etapele este conformă cu necesitățile economiei circulare și permite sporirea
digitalizării și a rezilienței la efectele schimbărilor climatice a parcului imobiliar.
Ca parte a cerințelor din Directiva privind performanța energetică a clădirilor.
Regulamentul (UE) nr. 305/2011 de stabilire a unor condiții armonizate pentru comercializarea produselor pentru construcții și de abrogare a Directivei 89/106/CEE a Consiliului.
17
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În paralel, Comisia propune să colaboreze cu părțile interesate cu privire la o nouă inițiativă privind renovarea în 2020. Aceasta va include o platformă deschisă care va reuni sectorul clădirilor și construcțiilor, arhitecții, inginerii
și autoritățile locale pentru a aborda obstacolele în materie de renovare. Inițiativa
va include, de asemenea, scheme de finanțare inovatoare în cadrul InvestEU, care ar
putea viza asociațiile care se ocupă cu construcția și administrarea locuințelor sociale sau pe furnizorii de servicii energetice care ar putea face lucrările de renovare,
inclusiv prin contracte de performanță energetică. Un obiectiv esențial ar fi organizarea eforturilor de renovare în blocurile mai mari pentru a beneficia de condiții
de finanțare mai bune și de economiile de scară. De asemenea, Comisia va depune
eforturi pentru a elimina barierele naționale în materie de reglementare care împiedică investițiile în eficiența energetică în clădirile închiriate și în cele aflate în
coproprietate. Se va acorda o atenție deosebită renovării locuințelor sociale, pentru
a ajuta gospodăriile care se confruntă cu dificultăți financiare să își plătească facturile de energie. De asemenea, ar trebui să se pună accentul pe renovarea școlilor și a
spitalelor, întrucât banii economisiți prin asigurarea eficienței energetice a clădirilor vor fi disponibili pentru a sprijini educația și sănătatea publică.
Accelerarea tranziției către o mobilitate durabilă și inteligentă
Sectorul transporturilor este responsabil pentru un sfert din emisiile de
gaze cu efect de seră din Uniune și acest procent este în continuă creștere.
Pentru a se asigura neutralitatea climatică, este necesară o reducere cu 90 % a emisiilor generate de transporturi până în 2050. Toate modurile de transport - rutier,
feroviar, aerian și naval vor trebui să contribuie la această reducere. În vederea asigurării unui transport durabil, este necesar să se acorde prioritate utilizatorilor și
să li se ofere alternative mai abordabile ca preț, mai ușor accesibile, mai sănătoase
și mai puțin poluante, care să poată înlocui obiceiurile lor actuale în materie de
mobilitate. În 2020, Comisia va adopta o strategie pentru o mobilitate durabilă și
inteligentă care va aborda această provocare și va combate toate sursele de emisii.
Transportul multimodal trebuie stimulat puternic în vederea asigurării
unei eficiențe sporite a sistemului de transport. În mod prioritar, o parte substanțială din transportul intern de mărfuri efectuat în prezent în proporție de 75 % pe
cale rutieră ar trebui să se efectueze în viitor pe calea ferată și pe căile navigabile
interioare. În acest sens, vor trebui adoptate măsuri pentru a asigura o mai bună
administrare a căilor ferate și a căilor navigabile interioare și o sporire a capacității
acestora. Aceste măsuri vor fi propuse de Comisie până în 2021. De asemenea, Comisia va lua în considerare retragerea Directivei privind transporturile combinate19
Propunere de directivă de modificare a Directivei 92/106/CEE a Consiliului privind stabilirea
de norme comune pentru anumite tipuri de transporturi combinate de mărfuri între state membre
COM(2017) 648
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și prezentarea unei noi propuneri care să o revizuiască, astfel încât aceasta să devină un instrument eficace pentru a sprijini operațiunile de transport multimodal
de mărfuri care implică transportul feroviar și naval, inclusiv transportul maritim
pe distanțe scurte. În domeniul aviației, vor trebui relansate demersurile privind
adoptarea propunerii Comisiei referitoare la un veritabil cer unic european, pentru
a permite o diminuare substanțială a emisiilor generate de sectorul aviației.
Mobilitatea multimodală automatizată și conectată va juca un rol din
ce în ce mai important, alături de sistemele inteligente de gestionare a traficului
apărute grație digitalizării. Sistemele și infrastructurile de transport ale UE vor fi
adaptate la noile servicii de mobilitate durabilă care pot reduce congestionarea traficului și poluarea, în special în zonele urbane. Comisia va contribui la dezvoltarea
unor sisteme inteligente de gestionare a traficului și a unor soluții de „mobilitate
la cerere”, prin intermediul instrumentelor sale de finanțare, cum ar fi Mecanismul
pentru interconectarea Europei.
Prețurile serviciilor de transport trebuie să reflecte impactul pe care
acestea îl au asupra mediului și a sănătății. Ar trebui să se pună capăt subvențiilor pentru combustibilii fosili. În contextul revizuirii Directivei privind impozitarea energiei, Comisia va analiza îndeaproape scutirile fiscale actuale, inclusiv
pentru combustibilii din sectorul aviației și din sectorul maritim, precum și cel mai
bun mod de a elimina eventualele lacune din legislație. În mod similar, Comisia va
propune extinderea sistemului european de comercializare a certificatelor de emisii
la sectorul maritim și reducerea numărului de certificate alocate cu titlu gratuit
companiilor aeriene în cadrul sistemului UE de comercializare a certificatelor de
emisii. Aceste demersuri vor fi coordonate cu acțiunile care vor fi întreprinse la
nivel mondial, în special în cadrul Organizației Aviației Civile Internaționale și al
Organizației Maritime Internaționale. De asemenea, Comisia va examina din nou,
din perspectiva măsurilor de politică ce ar putea fi luate, modalitățile prin care s-ar
putea realiza o tarifare rutieră eficace în UE. Comisia invită Parlamentul European
și Consiliul să mențină nivelul ridicat de ambiție care caracterizează propunerea
sa inițială privind Directiva „Eurovigneta”20 și este dispusă să o retragă dacă este
necesar și să propună măsuri alternative.
În paralel, UE ar trebui să intensifice producția și utilizarea combustibililor alternativi durabili în domeniul transporturilor. Până în 2025, vor
fi necesare aproximativ 1 milion de stații publice de reîncărcare și de realimentare
pentru cele 13 milioane de vehicule cu emisii zero și cu emisii scăzute care se preconizează că vor circula pe drumurile europene. Comisia va sprijini instalarea de
puncte publice de reîncărcare și realimentare acolo unde există lacune persistente
20
Propunere de directivă de modificare a Directivei 1999/62/CE de aplicare a taxelor la vehiculele grele de marfă pentru utilizarea anumitor infrastructuri COM (2017) 275
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din acest punct de vedere, în special pentru călătoriile pe distanțe lungi și în zonele
cu o densitate mai mică a populației, și va lansa în acest scop, cât mai curând posibil, o nouă cerere de fonduri. Aceste măsuri vor completa măsurile luate la nivel
național. Comisia va avea în vedere acte legislative care să stimuleze producția de
combustibili alternativi durabili și utilizarea acestora pentru diferitele moduri de
transport. De asemenea, Comisia va revizui Directiva privind infrastructura pentru
combustibili alternativi21 și Regulamentul TEN-T pentru a accelera utilizarea vehiculelor și a navelor cu emisii zero și cu emisii scăzute.
Transporturile ar trebui să devină mult mai puțin poluante, în special
în orașe. Ar trebui să se prevadă o combinație de măsuri care să abordeze problema
emisiilor, a congestionării urbane și să asigure îmbunătățirea transportului public.
Comisia va propune standarde mai stricte privind emisiile de poluanți atmosferici pentru vehiculele cu motor cu combustie internă. De asemenea, Comisia va
propune revizuirea, până în iunie 2021, a legislației referitoare la standardele de
performanță privind emisiile de CO2 pentru autoturisme și camionete, pentru a
asigura o traiectorie clară, începând cu anul 2025, către mobilitatea cu emisii zero.
În același timp, Comisia va examina oportunitatea aplicării sistemului european
de comercializare a emisiilor la transportul rutier, în completarea standardelor de
performanță privind emisiile de CO2 existente și viitoare aplicabile vehiculelor. Ea
va lua măsuri în ceea ce privește transportul maritim, inclusiv pentru a reglementa
accesul navelor celor mai poluante în porturile UE, precum și pentru a obliga navele
care staționează în porturi să utilizeze energia electrică furnizată de rețeaua terestră. În mod similar, ar trebui îmbunătățită calitatea aerului în apropierea aeroporturilor prin combaterea emisiilor de poluanți generate de avioane și de operațiunile
aeroportuare.
„De la fermă la consumator”: conceperea unui sistem alimentar echitabil, sănătos
și ecologic
Produsele alimentare europene au reputația de a fi sigure, hrănitoare și
de înaltă calitate. În prezent, acestea ar trebui să devină și referința mondială
în materie de durabilitate. Deși tranziția către sisteme mai durabile a început
deja, satisfacerea nevoilor alimentare ale unei populații mondiale aflate în creștere
rapidă continuă să reprezinte o provocare pentru modelele actuale de producție.
Producția de alimente duce în continuare la poluarea aerului, a apei și a solului,
contribuie la declinul biodiversității și la schimbările climatice și consumă cantități
excesive de resurse naturale, în timp ce o parte importantă a alimentelor este irosită. În același timp, o alimentație de slabă calitate contribuie la apariția obezității și
a unor boli precum cancerul.
21
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Există noi oportunități pentru toți actorii din cadrul lanțului valoric
alimentar. Noile tehnologii și descoperirile științifice, asociate unei sensibilizări
mai acute a publicului și unei creșteri a cererii de produse alimentare durabile, le
vor aduce beneficii tuturor părților interesate. În primăvara anului 2020, Comisia
va prezenta strategia intitulată „De la fermă la consumator” și va lansa o amplă
dezbatere cu părțile interesate, care va viza toate etapele lanțului alimentar, deschizând astfel calea către elaborarea unei politici alimentare mai durabile.
Fermierii și pescarii europeni au un rol esențial în gestionarea tranziției. Strategia „De la fermă la consumator” va consolida eforturile depuse de
aceștia în vederea combaterii schimbărilor climatice, a protejării mediului și a conservării biodiversității. Politicile comune în domeniul agriculturii și al pescuitului
vor rămâne instrumente esențiale pentru sprijinirea acestor eforturi, asigurând,
în același timp, un trai decent pentru fermieri, pescari și familiile acestora. În propunerile Comisiei privind politica agricolă comună pentru perioada 2021-2027 se
prevede că cel puțin 40 % din bugetul total al politicii agricole comune și cel puțin
30 % din Fondul pentru pescuit și afaceri maritime ar trebui să contribuie la combaterea schimbărilor climatice.
Comisia va colabora cu Parlamentul European și cu Consiliul pentru ca în
propunerile care vor fi prezentate să se mențină cel puțin acest nivel de
ambiție. Având în vedere că punerea în aplicare a politicii agricole comune revizuite va fi probabil amânată până la începutul anului 2022, Comisia va colabora
cu statele membre și cu părțile interesate pentru a se asigura că, încă de la început, planurile strategice naționale pentru agricultură reflectă pe deplin ambiția Pactului ecologic și a strategiei „De la fermă la consumator”. Comisia se va
asigura că aceste planuri strategice sunt evaluate pe baza unor criterii solide în
materie de climă și de mediu. Aceste planuri ar trebui să ducă la utilizarea unor
practici durabile, cum ar fi agricultura de precizie, agricultura ecologică, agroecologia, agrosilvicultura și standardele mai stricte în materie de bunăstare a animalelor. Punând accentul pe performanță și nu pe conformitate, măsuri precum
programele ecologice ar trebui să recompenseze fermierii care își îmbunătățesc
performanțele în materie de mediu și climă, inclusiv cele legate de gestionarea și
stocarea carbonului în sol, și care gestionează mai eficient nutrienții în vederea
ameliorării calității apei și a reducerii emisiilor. Comisia va colabora cu statele
membre pentru a dezvolta potențialul fructelor de mare durabile ca sursă de alimente cu emisii reduse de carbon.
Planurile strategice vor trebui să reflecte un nivel ridicat de ambiție
pentru a reduce în mod semnificativ utilizarea pesticidelor chimice și riscul reprezentat de acestea, precum și utilizarea îngrășămintelor și a antibioticelor. Comisia va identifica măsurile, inclusiv cele legislative, necesare pentru
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a realiza aceste diminuări pe baza unui dialog cu părțile interesate. De asemenea,
este necesar ca suprafața consacrată agriculturii ecologice să crească în Europa. UE
trebuie să dezvolte modalități inovatoare pentru a proteja recoltele împotriva dăunătorilor și a bolilor și să ia în considerare rolul potențial al noilor tehnici inovatoare de a îmbunătăți durabilitatea sistemului alimentar, garantând în același timp
siguranța acestora.
Strategia „De la fermă la consumator” va contribui, de asemenea, la
realizarea unei economii circulare. Aceasta va avea drept scop reducerea impactului asupra mediului al sectoarelor prelucrării alimentelor și comerțului cu amănuntul prin adoptarea de măsuri referitoare la transportul, depozitarea, ambalarea
alimentelor și la risipa alimentară. Aceste măsuri vor include acțiuni de combatere
a fraudei în domeniul alimentar, inclusiv prin consolidarea capacității de asigurare
a aplicării legii și de investigare la nivelul UE, precum și acțiuni de lansare a unui
proces de identificare a unor noi produse inovatoare destinate alimentației umane
sau animale, cum ar fi fructele de mare pe bază de alge.
În sfârșit, strategia „De la fermă la consumator” va viza stimularea consumului de alimente durabile și promovarea unor alimente sănătoase și accesibile ca preț pentru toți. Produsele alimentare importate care nu respectă
standardele de mediu relevante ale UE nu vor fi autorizate pe piețele UE. Comisia
va propune acțiuni care să îi ajute pe consumatori să aleagă o alimentație sănătoasă și durabilă și să reducă risipa alimentară. Comisia va analiza noi modalități
de a asigura o mai bună informare a consumatorilor, inclusiv prin mijloace digitale, cu privire la aspecte precum proveniența alimentelor, valoarea lor nutritivă
și amprenta lor de mediu. De asemenea, strategia „De la fermă la consumator” va
conține propuneri privind îmbunătățirea poziției fermierilor în cadrul lanțului
valoric.
Conservarea și refacerea ecosistemelor și a biodiversității
Ecosistemele oferă servicii esențiale, cum ar fi hrană, apă dulce și aer curat, precum și adăpost. Ele atenuează efectele dezastrelor naturale, ale dăunătorilor și ale bolilor și contribuie la reglarea condițiilor climaterice. Cu toate acestea,
UE nu respectă unele dintre cele mai importante obiective ale sale în materie de
mediu pentru 2020, cum ar fi obiectivele de la Aichi din cadrul Convenției privind
diversitatea biologică. UE și partenerii săi mondiali trebuie să pună capăt declinului
biodiversității. Raportul de evaluare globală din 201922 al Platformei interguvernamentale științifico-politice privind biodiversitatea și serviciile ecosistemice a arătat
existența unei eroziuni a biodiversității la nivel mondial, cauzată în principal de
modificările apărute în utilizarea terenurilor și a apelor, de exploatarea directă a
22
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resurselor naturale și de schimbările climatice, care constituie al treilea cel mai important factor de declin al biodiversității.
Conferința părților la Convenția privind diversitatea biologică care va
avea loc în octombrie 2020 la Kunming, în China, reprezintă o oportunitate pentru
întreaga lume de a adopta un cadru mondial solid pentru stoparea declinului biodiversității. Pentru a se asigura că UE joacă un rol esențial în acest sens, Comisia va
prezenta o strategie în domeniul biodiversității până în martie 2020, care
va fi urmată de acțiuni specifice în 2021. Strategia va prezenta poziția UE pentru
Conferința părților și va cuprinde obiective globale de protejare a biodiversității,
precum și angajamente de a aborda principalele cauze ale declinului biodiversității
în UE, susținute de obiective măsurabile care abordează principalele cauze ale declinului biodiversității.
Strategia în domeniul biodiversității va identifica măsuri specifice
pentru îndeplinirea acestor obiective. Acestea ar putea include obiective cuantificate, cum ar fi extinderea acoperirii zonelor terestre și maritime protejate, cu
o biodiversitate bogată, având la bază rețeaua Natura 2000. De asemenea, statele
membre ar trebui să consolideze cooperarea transfrontalieră pentru a proteja și a
reface mai eficient zonele acoperite de rețeaua Natura 2000. Comisia va identifica
măsurile, inclusiv cele legislative, care ar ajuta statele membre să îmbunătățească și
să refacă ecosistemele deteriorate, inclusiv ecosistemele bogate în carbon, pentru a
le aduce la o stare ecologică bună. Strategia în domeniul biodiversității va include,
de asemenea, propuneri privind orașele europene verzi și sporirea biodiversității în
spațiile urbane. Comisia va avea în vedere elaborarea unui plan de restaurare a naturii și va analiza modalitățile de a furniza finanțare pentru a ajuta statele membre
să atingă acest obiectiv.
Toate politicile UE ar trebui să contribuie la conservarea și restaurarea capitalului natural al Europei23. Strategia „De la fermă la consumator”,
prezentată în secțiunea 2.1.6, va aborda utilizarea pesticidelor și a îngrășămintelor în agricultură. Se vor depune în continuare eforturi în cadrul politicii comune
în domeniul pescuitului pentru a reduce efectele negative pe care pescuitul le
poate avea asupra ecosistemelor, în special în zonele sensibile. De asemenea, Comisia va sprijini un număr mai mare de zone marine protejate, conectate și bine
gestionate.
Ecosistemele forestiere sunt supuse unei presiuni din ce în ce mai
mari ca urmare a schimbărilor climatice. Suprafața împădurită a UE trebuie ameliorată, atât din punct de vedere calitativ, cât și cantitativ, pentru ca UE să atingă obiectivul neutralității climatice și al unui mediu înconjurător
23
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sănătos. Reîmpădurirea și împădurirea durabile, precum și refacerea pădurilor
degradate, pot crește absorbția de CO2, îmbunătățind, în același timp, reziliența
pădurilor și promovând bioeconomia circulară. Pe baza Strategiei în domeniul biodiversității pentru 2030, Comisia va pregăti o nouă strategie a UE pentru păduri,
care va viza întregul ciclu forestier și va promova numeroasele servicii oferite de
păduri.
Obiectivele principale ale noii strategii a UE pentru păduri vor fi împădurirea eficace și conservarea și restaurarea pădurilor în Europa, pentru
a contribui la creșterea absorbției de CO2,, pentru a reduce incidența și amploarea
incendiilor forestiere și pentru a promova bioeconomia, cu respectarea deplină a
principiilor ecologice favorabile biodiversității. Planurile strategice naționale elaborate în cadrul politicii agricole comune ar trebui să ofere stimulente administratorilor de păduri pentru ca aceștia să asigure conservarea, creșterea și gestionarea
durabilă a pădurilor. Pe baza comunicării intitulate „Intensificarea acțiunii UE pentru protejarea și refacerea pădurilor la nivel mondial”24, Comisia va lua măsuri, atât
de reglementare, cât și de altă natură, pentru a promova produsele importate și
lanțurile valorice care nu implică defrișarea și degradarea pădurilor.
O „economie albastră” durabilă va trebui să joace un rol central în
atenuarea presiunilor multiple exercitate asupra resurselor terestre ale UE, precum și în combaterea schimbărilor climatice. Rolul oceanelor în atenuarea schimbărilor climatice și în adaptarea la acestea este recunoscut din ce în ce mai mult.
Sectorul poate contribui la realizarea acestor obiective prin îmbunătățirea utilizării resurselor acvatice și marine și, de exemplu, prin promovarea producerii și
utilizării de noi surse de proteine care pot atenua presiunea asupra terenurilor
agricole. La un nivel mai general, soluțiile durabile la schimbările climatice necesită acordarea unei atenții sporite soluțiilor bazate pe natură, printre care se
numără existența unor mări și oceane sănătoase și reziliente la schimbările climatice. Comisia va analiza constatările din raportul special privind oceanele25 al
Grupului interguvernamental privind schimbările climatice și va propune măsuri
în domeniul maritim. Acestea vor include modalități de gestionare a spațiului
maritim într-un mod mai durabil, în special pentru a contribui la exploatarea potențialului tot mai mare al energiei din surse regenerabile offshore. De asemenea,
Comisia va adopta o abordare caracterizată prin toleranță zero față de pescuitul
ilegal, nedeclarat și nereglementat. Conferința Organizației Națiunilor Unite privind oceanele, care se va desfășura în 2020 în Portugalia, va reprezenta o ocazie
pentru UE de a sublinia importanța luării de măsuri privind aspectele legate de
oceane.
24
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Un obiectiv ambițios de reducere a poluării la zero pentru un mediu
fără substanțe toxice
Pentru a avea un mediu înconjurător fără substanțe toxice, este nevoie de
mai multe acțiuni de prevenire a poluării, precum și de măsuri de curățare
a mediului și de remediere a poluării. Pentru a proteja cetățenii și ecosistemele
Europei, UE trebuie să monitorizeze, să notifice, să prevină și să remedieze mai
bine poluarea aerului, a apei, a solului și cea cauzată de produsele de consum. Pentru a realiza acest obiectiv, UE și statele membre vor trebui să examineze într-un
mod mai sistematic toate politicile și reglementările. Pentru a face față acestor
provocări interconectate, Comisia va adopta în 2021 un plan de acțiune de
reducere la zero a poluării aerului, apei și solului.
Funcțiile naturale ale apelor subterane și de suprafață trebuie restabilite. Acest lucru este esențial pentru conservarea și refacerea biodiversității în
lacuri, râuri, zone umede și estuare, precum și pentru prevenirea și limitarea daunelor provocate de inundații. Punerea în aplicare a strategiei „De la fermă la consumator” va reduce poluarea generată de nutrienții în exces. În plus, Comisia va
propune măsuri pentru a combate poluarea cauzată de scurgerile apelor pluviale în
mediul urban și de sursele noi sau deosebit de dăunătoare de poluare, cum ar fi microplasticele și substanțele chimice, inclusiv produsele farmaceutice. De asemenea,
este necesară combaterea efectelor combinate ale diferiților poluanți.
Comisia se va baza pe învățămintele desprinse din evaluarea legislației
actuale privind calitatea aerului26. Comisia va propune, de asemenea, consolidarea dispozițiilor privind monitorizarea27, modelarea și planurile privind calitatea
aerului pentru a sprijini autoritățile locale în măsurile de asigurare a unui aer mai
curat. În special, Comisia va propune revizuirea standardelor privind calitatea aerului în vederea unei alinieri mai bune a acestora la recomandările Organizației
Mondiale a Sănătății.
Comisia va reexamina măsurile adoptate de UE în vederea combaterii
poluării provenite de la instalațiile industriale de mari dimensiuni. Comisia va analiza domeniul de aplicare sectorial al legislației și modalitățile prin care ar
putea asigura compatibilitatea deplină a acesteia cu politicile privind clima, energia
și economia circulară. De asemenea, Comisia va colabora cu statele membre pentru
a îmbunătăți prevenirea accidentelor industriale.
Pentru a garanta un mediu înconjurător fără substanțe toxice, Comisia va prezenta o strategie în domeniul substanțelor chimice pentru durabilitate. Aceasta va contribui atât la îmbunătățirea protecției cetățenilor și a
mediului împotriva substanțelor chimice periculoase, cât și la încurajarea inovării
26
27

Verificarea adecvării Directivelor privind calitatea aerului înconjurător SWD(2019) 427
Inclusiv prin utilizarea noilor posibilități de monitorizare oferite de digitalizare.
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pentru dezvoltarea de alternative sigure și durabile. Toate părțile, inclusiv sectorul
industrial, ar trebui să colaboreze astfel încât asigurarea unei mai bune stări de
sănătate și a unei protecții mai bune a mediului să fie acompaniată de o competitivitate sporită la nivel mondial. Acest obiectiv poate fi realizat prin simplificarea
și consolidarea cadrului juridic. Comisia va examina modul în care pot fi utilizate
mai bine agențiile și organismele științifice ale UE pentru a trece la un proces de
tipul „o substanță - o evaluare” și pentru a asigura o mai mare transparență în ceea
ce privește definirea acțiunilor prioritare în materie de gestionare a substanțelor
chimice. În paralel, cadrul de reglementare va trebui să reflecte rapid dovezile științifice privind riscul reprezentat de perturbatorii endocrini, substanțele chimice
periculoase prezente în produse, inclusiv produse de import, efectele combinate ale
diferitelor substanțe chimice și substanțele chimice foarte persistente.
Integrarea durabilității în toate politicile UE
Continuarea finanțării și a investițiilor „verzi” și asigurarea unei tranziții echitabile
Pentru a atinge nivelul de ambiție stabilit de Pactul ecologic european, sunt
necesare investiții considerabile. Comisia a estimat că atingerea obiectivelor actuale pentru 2030 în materie de climă și energie va necesita investiții anuale suplimentare în valoare de 260 de miliarde EUR28, aproximativ 1,5 % din PIB-ul pentru
201829. Acest flux de investiții va trebui menținut de-a lungul timpului. Amploarea
investițiilor necesare necesită mobilizarea atât a sectorului public, cât și a celui privat.
Comisia va prezenta un Plan de investiții pentru o Europă durabilă
pentru a putea răspunde nevoilor de finanțare suplimentare. Planul va combina o
finanțare specifică în vederea sprijinirii investițiilor durabile și propuneri pentru
un cadru îmbunătățit, care să favorizeze investițiile ecologice. În același timp, va fi
esențială pregătirea unei rezerve de proiecte durabile. Asistența tehnică și serviciile
de consiliere vor ajuta promotorii de proiecte să identifice și să pregătească proiecte
și să acceseze surse de finanțare.
Bugetul UE va juca un rol esențial. Comisia a propus un obiectiv de 25 %
pentru integrarea aspectelor legate de schimbările climatice în toate programele
UE. Bugetul UE va contribui, de asemenea, la îndeplinirea obiectivelor climatice
pe partea de venituri. Comisia a propus noi fluxuri de venituri („resurse proprii”),
dintre care unul se bazează pe deșeurile de ambalaje din plastic nereciclate. Un al
doilea flux de venituri ar putea implica alocarea către bugetul UE a 20 % din venitu28
Comunicarea „Uniți în realizarea uniunii energetice și a acțiunilor climatice – Stabilirea bazelor pentru o tranziție de succes către o energie curată ”, COM(2019) 285
29
Aceste estimări sunt prudente, întrucât nu țin seama, de exemplu, de nevoile de investiții pentru adaptarea la schimbările climatice sau pentru alte provocări de mediu, cum ar fi biodiversitatea.
Ele exclud, de asemenea, investițiile publice necesare pentru a aborda costurile sociale ale tranziției
și costurile inacțiunii.
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rile provenite din licitarea certificatelor în cadrul sistemului UE de comercializare a
certificatelor de emisii.
Cel puțin 30 % din Fondul InvestEU va contribui la combaterea schimbărilor climatice. În plus, proiectele vor face obiectul unei evaluări a durabilității
pentru a verifica contribuția lor la obiectivele climatice, de mediu și sociale. De asemenea, InvestEU le oferă statelor membre opțiunea de a utiliza garanția bugetară a
UE, de exemplu, pentru a îndeplini obiectivele politicii de coeziune în domeniul climei în teritoriile și regiunile lor. InvestEU consolidează, în același timp, cooperarea
cu băncile și instituțiile naționale de promovare, ceea ce poate încuraja o înverzire
generală a activităților lor pentru a îndeplini obiectivele de politică ale UE. În plus,
în cadrul revizuirii sistemului UE de comercializare a certificatelor de emisii, Comisia va reexamina rolul Fondului pentru inovare și al Fondului pentru modernizare,
care nu sunt finanțate din bugetul pe termen lung al UE. Comisia își va propune
obiectivul ambițios de a consolida rolul și eficacitatea acestor fonduri în punerea în
aplicare a unor soluții inovatoare și neutre din punct de vedere climatic în întreaga
UE. În cadrul revizuirii sistemului UE de comercializare a certificatelor de emisii,
se va avea în vedere, de asemenea, alocarea de venituri suplimentare provenite din
certificate către bugetul UE în vederea consolidării finanțării tranziției echitabile.
De asemenea, Comisia va colabora cu Grupul Băncii Europene de Investiții
(BEI), cu băncile și instituțiile naționale de promovare, precum și cu alte instituții
financiare internaționale. BEI și-a propus să își dubleze obiectivul climatic de la
25 % la 50 % până în 2025, devenind astfel banca europeană pentru climă.
În cadrul Planului de investiții pentru o Europă durabilă, Comisia va propune un mecanism pentru o tranziție echitabilă, inclusiv un Fond pentru o tranziție
echitabilă, pentru a nu lăsa pe nimeni în urmă. Tranziția poate avea succes numai
dacă este realizată într-un mod echitabil și favorabil incluziunii. Cei mai vulnerabili
sunt cei mai expuși la efectele nocive ale schimbărilor climatice și ale degradării
mediului. În același timp, gestionarea tranziției va duce la modificări structurale
semnificative ale modelelor de afaceri, ale cerințelor în materie de competențe și
ale prețurilor relative. Cetățenii, în funcție de circumstanțele lor sociale și geografice, vor fi afectați în moduri diferite. Nu toate statele membre, regiunile și orașele
pornesc din același punct pe calea tranziției și nici nu au toate aceeași capacitate
de reacție. Aceste provocări necesită un răspuns politic puternic la toate nivelurile.
Mecanismul pentru o tranziție echitabilă se va concentra asupra regiunilor și a sectoarelor celor mai afectate de tranziție, deoarece acestea depind
de combustibilii fosili sau de procese cu emisii ridicate de dioxid de carbon. Mecanismul va beneficia de finanțare atât din partea bugetului UE, cât și din partea
Grupului BEI, pentru a mobiliza resursele private și publice necesare. Sprijinul va fi
legat de promovarea unei tranziții către activități cu emisii reduse de dioxid de car-
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bon și reziliente la schimbările climatice. De asemenea, mecanismul va avea drept
obiectiv să îi protejeze pe cetățenii și pe lucrătorii cei mai vulnerabili în cursul acestei tranziții, oferindu-le acces la programe de recalificare, la locuri de muncă în noi
sectoare economice sau la locuințe eficiente din punct de vedere energetic. Comisia
va colabora cu statele membre și cu regiunile pentru a le ajuta să pună în aplicare
planuri teritoriale de tranziție.
Mecanismul vine în completarea contribuției substanțiale pe care o
are în acest sens bugetul UE prin intermediul tuturor programelor care sunt
direct relevante pentru tranziție, precum și prin intermediul altor fonduri, cum ar
fi Fondul european de dezvoltare regională și Fondul social european Plus.
Pentru a răspunde nevoilor de finanțare pe termen lung aferente procesului de tranziție, Comisia va continua să caute, împreună cu partenerii relevanți, ca parte a Planului de investiții pentru o Europă durabilă, surse suplimentare
de finanțare care ar putea fi mobilizate și modalități inovatoare prin care ar putea
fi mobilizate acestea.
Necesitatea unei tranziții echitabile din punct de vedere social trebuie
să se reflecte și în politicile de la nivelul UE și de la nivel național. În acest
sens vor trebui realizate investiții prin care să se ofere soluții accesibile din punctul
de vedere al costurilor celor afectați de politicile de tarifare a carbonului, de exemplu investiții în transportul public, și vor trebui luate măsuri de combatere a sărăciei energetice și de promovare a recalificării. Coerența politicilor în domeniul climei
și al mediului și o abordare holistică sunt deseori o condiție prealabilă pentru a
avea siguranța că acestea sunt percepute ca fiind corecte, astfel cum reiese din dezbaterea privind taxarea diferitelor moduri de transport. În cazul întreprinderilor
și al lucrătorilor, un dialog social activ ajută la anticiparea și gestionarea cu succes
a schimbărilor. Procesul semestrului european de coordonare macroeconomică va
sprijini politicile naționale cu privire la aceste aspecte.
Sectorul privat va fi esențial în finanțarea tranziției către o economie
verde. Sunt necesare semnale pe termen lung pentru direcționarea fluxurilor financiare și de capital către investițiile verzi și pentru evitarea activelor depreciate.
În cel de al treilea trimestru al anului 2020, Comisia va prezenta o strategie reînnoită privind finanțarea durabilă, care se va concentra pe o serie de acțiuni.
În primul rând, strategia va consolida rațiunile pe care se sprijină necesitatea realizării de investiții durabile. Acest lucru va presupune, în special,
adoptarea de către Parlamentul European și Consiliu a taxonomiei pentru clasificarea activităților durabile din punctul de vedere al mediului. Preocuparea pentru
durabilitate ar trebui să fie integrată și mai mult în cadrul guvernanței corporative,
întrucât multe întreprinderi se concentrează în continuare prea mult pe performanța financiară pe termen scurt și prea puțin pe aspectele de dezvoltare pe ter-
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men lung și de durabilitate. În același timp, întreprinderile și instituțiile financiare
vor trebui să fie mai transparente și să facă publice date privind clima și mediul,
astfel încât investitorii să fie pe deplin informați cu privire la caracterul durabil
al investițiilor lor. În acest sens, Comisia va revizui Directiva privind raportarea
nefinanciară. Pentru a asigura gestionarea adecvată a riscurilor de mediu și a oportunităților de atenuare a acestora și pentru a reduce costurile aferente tranzacțiilor,
Comisia va sprijini, de asemenea, întreprinderile și alte părți interesate în instituirea unor practici standardizate de contabilitate privind capitalul natural, atât la
nivelul UE, cât și la nivel internațional.
În al doilea rând, se vor oferi mai multe oportunități investitorilor și
întreprinderilor prin faptul că aceștia vor putea să identifice mai ușor investițiile durabile și să se asigure că acestea sunt credibile. Acest lucru ar
putea fi realizat prin etichetarea clară a produselor de investiții de retail și prin
elaborarea unui standard UE privind obligațiunile ecologice care să faciliteze investițiile durabile în modul cel mai convenabil.
În al treilea rând, riscurile climatice și de mediu vor fi gestionate și integrate în sistemul financiar. Aceasta înseamnă o mai bună integrare a acestui
tip de riscuri în cadrul prudențial al UE și evaluarea adecvării cerințelor de capital
existente pentru activele verzi. Vom examina, de asemenea, modul în care sistemul
nostru financiar poate contribui la creșterea rezilienței la riscurile climatice și de
mediu, în special în ceea ce privește riscurile fizice și daunele provocate de catastrofe naturale.
„Înverzirea” bugetelor naționale și trimiterea unor semnale de preț corecte
Bugetele naționale joacă un rol esențial în procesul de tranziție. O mai
mare utilizare a instrumentelor care permit integrarea preocupării pentru mediu
în procesul de stabilire a bugetelor va contribui la redirecționarea investițiilor publice, a consumului și a taxării către prioritățile ecologice, nu către subvenții care
au efecte nefaste pentru mediu. Comisia va colabora cu statele membre pentru a
verifica și a stabili practicile de „înverzire” a bugetelor. Astfel, vom putea evalua
mai ușor în ce măsură bugetele anuale și planurile bugetare pe termen mediu țin
seama de considerațiile și de riscurile de mediu și vom putea învăța din bunele
practici. Revizuirea cadrului european de guvernanță economică va include o trimitere la investițiile publice verzi în contextul calității finanțelor publice. Aceasta
va sta la baza unei dezbateri privind modalitățile de îmbunătățire a guvernanței
bugetare a UE. Rezultatul dezbaterii va sta la baza eventualelor etape viitoare,
inclusiv a modului de tratare a investițiilor verzi în normele bugetare ale UE, menținându-se, în același timp, garanții împotriva riscurilor legate de sustenabilitatea
datoriei.
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Reformele fiscale bine concepute pot stimula creșterea economică și
reziliența la șocurile climatice și pot contribui la construirea unei societăți
mai echitabile și la asigurarea unei tranziții echitabile. Aceste reforme au un
rol direct, întrucât trimit semnale de preț corecte și oferă stimulente adecvate pentru comportamentul durabil al producătorilor, al utilizatorilor și al consumatorilor. La nivel național, Pactul ecologic european va crea contextul pentru instituirea
unor ample reforme fiscale, pentru eliminarea subvențiilor pentru combustibilii
fosili, pentru deplasarea presiunii fiscale dinspre forța de muncă spre poluare și
pentru luarea în calcul a considerentelor sociale. Trebuie adoptată rapid propunerea Comisiei privind cotele taxei pe valoarea adăugată (TVA), aflată în prezent pe
masa Consiliului, astfel încât statele membre să poată utiliza mai bine cotele de
TVA pentru a reflecta ambițiile sporite în materie de mediu, de exemplu pentru a
sprijini sectorul fructelor și legumelor ecologice.
Sunt în curs evaluări ale orientărilor relevante privind ajutoarele de
stat, inclusiv ale orientărilor privind ajutoarele de stat pentru mediu și
energie. Orientările, care vor fi revizuite până în 2021 pentru a reflecta obiectivele
de politică ale Pactului ecologic european, sprijinind o tranziție eficientă din punctul de vedere al costurilor către neutralitatea climatică până în 2050, vor facilita
eliminarea treptată a combustibililor fosili, în special a celor mai poluanți, asigurând condiții de concurență echitabile pe piața internă. Aceste revizuiri reprezintă,
de asemenea, o șansă de a aborda barierele existente pe piață în calea introducerii
produselor curate.
Mobilizarea cercetării și încurajarea inovării
Noile tehnologii, soluțiile durabile și inovarea disruptivă sunt esențiale pentru atingerea obiectivelor Pactului ecologic european. Pentru a-și
menține avantajul competitiv în domeniul tehnologiilor curate, UE trebuie să
sporească în mod semnificativ implementarea pe scară largă și activitățile de
demonstrare a noilor tehnologii în toate sectoarele și în întreaga piață unică,
construind lanțuri valorice noi și inovatoare. Este o provocare la care nu pot răspunde statele membre luate izolat. În sinergie cu alte programe ale UE, programul Orizont Europa va juca un rol esențial în mobilizarea investițiilor publice
și private naționale. Cel puțin 35 % din bugetul programului Orizont Europa va
finanța noi soluții pentru schimbările climatice, care sunt relevante pentru punerea în aplicare a Pactului ecologic.
Toate instrumentele disponibile în cadrul programului Orizont Europa vor sprijini eforturile de cercetare și inovare necesare. Patru „misiuni din
cadrul Pactului ecologic” vor contribui la realizarea unor schimbări de anvergură în
domenii precum adaptarea la schimbările climatice, oceanele, orașele și solul. Aces-
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te misiuni vor reuni o gamă largă de părți interesate, inclusiv regiuni și cetățeni.
Parteneriatele cu sectorul industrial și cu statele membre vor sprijini cercetarea și
inovarea în domeniul transporturilor, inclusiv cu privire la baterii, la hidrogenul
curat, la producția de oțel cu emisii scăzute de dioxid de carbon, la biosectoarele
circulare și la mediul construit. Comunitățile de cunoaștere și inovare conduse de
Institutul European de Inovare și Tehnologie vor continua să promoveze colaborarea între instituțiile de învățământ superior, organizațiile de cercetare și întreprinderi cu privire la schimbările climatice, energia durabilă, alimentele viitorului
și transportul urban inteligent, ecologic și integrat. Consiliul european pentru inovare aloca o serie de servicii de finanțare, de investiții de capital și de accelerare a
dezvoltării unei afaceri întreprinderilor nou-înființate și IMMurilor cu potențial
ridicat, astfel încât acestea să poată realiza inovații revoluționare legate de Pactul
ecologic, care pot fi extinse rapid pe piețele mondiale.
Abordările convenționale nu vor fi suficiente. Punând accentul pe experimentare și pe colaborarea intersectorială și interdisciplinară, agenda de cercetare
și inovare a UE va adopta abordarea sistemică necesară pentru îndeplinirea obiectivelor Pactului ecologic. Programul Orizont Europa va implica și comunitățile locale
în eforturile de construire a unui viitor mai durabil, în cadrul unor inițiative în care
influența exercitată de dezvoltările societale merge mână în mână cu imperativul
tehnologic.
Datele accesibile și interoperabile se află în centrul inovării bazate pe
date. Aceste date, combinate cu infrastructura digitală (de exemplu, supercomputere, tehnologie cloud, rețele ultrarapide) și cu inteligența artificială, facilitează
luarea unor decizii bazate pe date concrete și îmbunătățesc capacitatea de înțelegere și de abordare a provocărilor legate de mediu. Comisia va sprijini eforturile de
deblocare a tuturor beneficiilor pe care le presupune transformarea digitală pentru
a încuraja tranziția ecologică. Una dintre prioritățile absolute este consolidarea capacității UE de a anticipa și de a gestiona catastrofele ecologice. În acest scop, Comisia va aduce laolaltă vârfurile din lumea științifică și industrială europeană pentru
a dezvolta un model digital de înaltă precizie al Pământului.
Activarea educației și a formării profesionale
Școlile, instituțiile de învățământ și universitățile sunt cele mai în măsură pentru a discuta cu elevii, cu părinții și cu întreaga comunitate despre
schimbările necesare pentru o tranziție de succes. Comisia va pregăti un cadru
european de competențe pentru a contribui la dezvoltarea și evaluarea cunoștințelor, a competențelor și a atitudinilor privind schimbările climatice și dezvoltarea
durabilă. De asemenea, Comisia va oferi materiale de sprijin și va facilita schimbul
de bune practici în cadrul rețelelor UE de formare a profesorilor.
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Comisia a depus eforturi pentru a le oferi statelor membre noi resurse
financiare pentru ca atât școlile, cât și activitățile școlare să devină mai
durabile. De asemenea, Comisia a consolidat colaborarea cu Banca Europeană de
Investiții și a creat legături mai strânse între fondurile structurale și noile instrumente financiare cu scopul de a mobiliza, în 2020, investiții în valoare de 3 miliarde
EUR în infrastructura școlară.
Sunt necesare recalificarea și perfecționarea proactive pentru a valorifica beneficiile tranziției ecologice. Un rol important al Fondului social european Plus, aflat în stadiu de propunere, va fi sprijinirea forței de muncă din Europa
în obținerea competențelor necesare pentru a face tranziția dinspre sectoarele în
declin către sectoarele în creștere și a se adapta la noile procese. Agenda pentru
competențe și Garanția pentru tineret vor fi actualizate pentru a spori capacitatea
de inserție profesională în cadrul economiei verzi.
Legământul verde: „să nu faci rău”
Toate acțiunile și politicile UE ar trebui să își unească eforturile pentru ca
UE să realizeze o tranziție de succes și echitabilă către un viitor durabil.
Instrumentele Comisiei pentru o mai bună legiferare oferă o bază solidă în acest
sens. Pe baza consultărilor publice, a identificării impactului de mediu, social și
economic și a analizei modului în care sunt afectate IMM-urile și este stimulată sau
obstrucționată inovarea, evaluările impactului contribuie la realizarea unor opțiuni
de politică eficiente cu costuri minime, în conformitate cu obiectivele Pactului ecologic. De asemenea, evaluările stabilesc în mod sistematic coerența dintre legislația
actuală și noile priorități.
În contextul activității sale de identificare și de remediere a inconsecvențelor din legislația actuală, Comisia invită părțile interesate să utilizeze platformele disponibile30 pentru a simplifica legislația și a identifica cazurile
problematice. Comisia va ține cont de aceste propuneri atunci când va elabora
evaluările, evaluările impactului și propunerile legislative privind Pactul ecologic
european.
În plus, pe baza rezultatelor obținute în cadrul recentului bilanț al politicii privind o mai bună legiferare, Comisia va îmbunătăți modul în care orientările sale
privind o mai bună legiferare și instrumentele de sprijin aferente abordează aspectele legate de durabilitate și de inovare. Obiectivul este de a se asigura că toate
inițiativele din cadrul Pactului ecologic își ating obiectivele în modul cel mai eficace
și cel mai puțin împovărător și că toate celelalte inițiative ale UE respectă legământul verde de a nu face rău. În acest scop, expunerea de motive care însoțește toate
30
Site-ul web Exprimați-vă părerea! – Reducerea poverii administrative – : https://ec.europa.eu/
info/law/better-regulation/lighten-load_ro
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propunerile legislative și actele delegate va include o secțiune specifică în care se va
explica modul în care inițiativa respectivă respectă acest principiu.
UE ca lider mondial
Provocările globale pe care le presupun schimbările climatice și degradarea
mediului necesită un răspuns la nivel mondial. UE va continua să promoveze
și să pună în aplicare politici ambițioase în domeniul mediului, al climei și al energiei în întreaga lume. UE va dezvolta o „diplomație a Pactului ecologic” mai puternică,
care va urmări să îi convingă și îi sprijine pe ceilalți parteneri să își asume partea lor
de responsabilitate și să promoveze o dezvoltare mai durabilă. Prin oferirea unui
exemplu credibil pentru ceilalți și prin acțiunile pe care le va întreprinde în acest
sens, care vor lua forma diplomației, a politicii comerciale, a sprijinului pentru dezvoltare și a altor politici externe, UE poate fi un avocat eficace. Comisia și Înaltul
Reprezentant vor colabora îndeaproape cu statele membre pentru a mobiliza toate canalele diplomatice, atât pe cele bilaterale, cât și pe cele multilaterale, inclusiv
Organizația Națiunilor Unite, G7, G20, Organizația Mondială a Comerțului și alte
foruri internaționale relevante.
UE va continua să se asigure că Acordul de la Paris rămâne cadrul multilateral indispensabil pentru combaterea schimbărilor climatice. Întrucât
ponderea UE în emisiile globale este în scădere, va fi esențial ca și alte regiuni să
întreprindă acțiuni comparabile și să depună eforturi sporite astfel încât provocările climatice globale să primească un răspuns util. Dezbaterea privind obiectivele
legate de schimbările climatice se va intensifica în lunile următoare, când, în conformitate cu dispozițiile Acordului de la Paris, se vor face bilanțul și actualizările
regulate. Conferința părților care a avut loc la Glasgow în 2020 va fi o etapă importantă înainte de bilanțul global din 2023. Cu această ocazie se vor evalua progresele
înregistrate în direcția atingerii obiectivelor pe termen lung. Este clar că nivelul
actual de ambiție la nivel mondial este insuficient31. UE va colabora mai intens cu
toți partenerii pentru a spori efortul colectiv și a-i ajuta să își revizuiască și să își
respecte contribuțiile stabilite la nivel național și să elaboreze strategii ambițioase
pe termen lung. Acest lucru se va baza pe obiectivele mai ambițioase asumate de
UE, astfel cum sunt prezentate în secțiunea 2.
În paralel, UE va intensifica cooperarea bilaterală cu țările partenere
și, dacă se va dovedi necesar, va stabili forme inovatoare de implicare. UE
va colabora în continuare cu economiile din G20 care sunt responsabile de 80 % din
emisiile de gaze cu efect de seră la nivel mondial. Intensificarea acțiunilor de combatere a schimbărilor climatice întreprinse de partenerii internaționali necesită
strategii geografice adaptate, care să reflecte diferitele contexte și nevoi locale – de
31

Raportul din 2019 al Organizației Națiunilor Unite privind discrepanțele în materie de emisii.
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exemplu, pentru țările care au sau vor avea un nivel ridicat al emisiilor, pentru țările cel mai puțin dezvoltate și pentru statele insulare mici în curs de dezvoltare. De
asemenea, UE colaborează cu parteneri la nivel mondial pentru a dezvolta
piețe internaționale ale emisiilor de carbon, ca instrument-cheie pentru crearea de stimulente economice pentru combaterea schimbărilor climatice.
UE va pune accentul pe sprijinirea vecinilor din imediata sa apropiere.
Pentru Europa, tranziția ecologică nu poate fi pe deplin eficace decât dacă țările din
vecinătatea imediată a UE iau măsuri eficace. Se lucrează la o agendă verde pentru
Balcanii de Vest. Comisia și Înaltul Reprezentant preconizează, de asemenea, o serie de parteneriate solide în domeniul mediului, al energiei și al climei cu țările din
vecinătatea sudică și în cadrul Parteneriatului estic.
Summiturile UE-China din 2020, care vor avea loc la Beijing și la Leipzig,
vor reprezenta o ocazie de consolidare a parteneriatului dintre UE și China cu privire la aspectele legate de climă și mediu, în special înaintea Conferinței de la
Kunming privind biodiversitatea și a Conferinței părților de la Glasgow.
De asemenea, în cadrul viitoarei strategii cuprinzătoare privind Africa, precum și al Summitului din 2020 dintre Uniunea Africană și UE, aspectele
climatice și de mediu ar trebui să fie elementele centrale ale relațiilor dintre cele
două continente. În special, Alianța Africa-Europa pentru investiții și locuri de
muncă sustenabile va încerca să deblocheze potențialul Africii de a realiza progrese rapide în direcția unei economii ecologice și circulare, inclusiv a unor sisteme
alimentare și alimentare durabile și a unor orașe inteligente. UE își va consolida implicarea în Africa în ceea ce privește utilizarea și comercializarea la scară
mai largă a energiei durabile și curate. Energia din surse regenerabile și eficiența
energetică, de exemplu pentru gătitul ecologic, sunt esențiale pentru eliminarea
problemelor de acces la energie ale Africii și permit, de asemenea, reducerea necesară a emisiilor de CO2. UE va lansa o nouă inițiativă, „NaturAfrica”, menită să
combată declinul biodiversității prin crearea unei rețele de zone protejate pentru
a proteja fauna sălbatică și a oferi oportunități în sectoarele verzi pentru populațiile locale.
La un nivel mai general, UE va utiliza instrumentele diplomatice și financiare de care dispune pentru a se asigura că alianțele ecologice fac parte
din relațiile sale cu Africa și cu alte țări și regiuni partenere, în special din
America Latină, zona Caraibilor, Asia și Pacific.
UE ar trebui, de asemenea, să consolideze inițiativele actuale și să se
implice alături de țările terțe în chestiuni transversale legate de climă și
de mediu. Aceste acțiuni ar putea include încetarea subvențiilor pentru combustibilii fosili la nivel mondial, în conformitate cu angajamentele asumate în cadrul
G20, eliminarea treptată a finanțării infrastructurii de combustibili fosili de către
instituțiile multilaterale, consolidarea finanțării durabile, renunțarea treptată la
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construcția de noi centrale pe cărbune și întreprinderea de acțiuni de reducere a
emisiilor de metan.
UE recunoaște, de asemenea, că provocările globale legate de climă și
de mediu reprezintă un factor semnificativ de multiplicare a amenințărilor
și o sursă de instabilitate. Tranziția ecologică va reconfigura geopolitica, inclusiv interesele economice, comerciale și de securitate mondiale și va fi generatoare
de provocări pentru o serie de state și societăți. UE va colabora cu toți partenerii
pentru a spori reziliența la schimbările climatice și de mediu, astfel încât aceste
provocări să nu devină surse de conflict, insecuritate alimentară, strămutări ale
populației și migrație forțată, ci să sprijine o tranziție echitabilă la nivel mondial.
Implicațiile politicii privind clima ar trebui să devină o parte integrantă a viziunii și
a acțiunii UE în domeniul afacerilor externe, inclusiv în contextul politicii de securitate și apărare comune.
Politica comercială poate sprijini tranziția ecologică a UE. Aceasta servește drept platformă pentru colaborarea cu partenerii comerciali în ceea ce privește
acțiunile în domeniul climei și al mediului. Angajamentele privind durabilitatea au
fost consolidate în mod continuu în acordurile comerciale ale UE, în special în ceea ce
privește intensificarea acțiunilor de combatere a schimbărilor climatice. Comisia și-a
intensificat, de asemenea, eforturile de punere în aplicare și de asigurare a respectării angajamentelor în materie de dezvoltare durabilă asumate în cadrul acordurilor
comerciale ale UE, iar aceste eforturi vor fi consolidate în continuare prin numirea
unui responsabil cu aplicarea dispozițiilor în materie comercială. În ceea ce privește
schimbările climatice, cele mai recente acorduri ale UE includ un angajament cu caracter obligatoriu al părților de a ratifica și a pune efectiv în aplicare Acordul de la Paris. Comisia va propune ca respectarea Acordului de la Paris să constituie un element
esențial pentru toate viitoarele acorduri comerciale cuprinzătoare. Politica comercială a UE facilitează comerțul și investițiile în bunuri și servicii ecologice și promovează
achizițiile publice ecologice. Politica comercială trebuie să asigure, de asemenea, un
comerț echitabil, fără distorsiuni și investițiile în materii prime de care economia UE
are nevoie pentru a face tranziția verde. Această politică poate contribui la combaterea practicilor dăunătoare, cum ar fi exploatarea forestieră ilegală, la consolidarea cooperării în materie de reglementare, la promovarea standardelor UE și la eliminarea
barierelor netarifare din sectorul energiei din surse regenerabile. Toate substanțele
chimice, materialele, produsele alimentare și alte tipuri de produse care sunt introduse pe piața europeană trebuie să respecte pe deplin reglementările și standardele
relevante ale UE. UE ar trebui să își folosească expertiza în domeniul reglementării
„verzi” pentru a-i încuraja pe parteneri să elaboreze norme similare, care să fie la fel
de ambițioase ca normele UE, facilitând astfel comerțul și consolidând protecția mediului și atenuarea schimbărilor climatice în aceste țări.
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În calitate de cea mai mare piață unică din lume, UE poate stabili standarde care să se aplice în toate lanțurile valorice globale. Comisia va continua să lucreze la noi standarde pentru creșterea durabilă și să își utilizeze influența
economică pentru a defini standarde internaționale care să fie în concordanță cu
ambițiile UE în materie de mediu și climă. Comisia va depune eforturi pentru a
facilita comerțul cu bunuri și servicii de mediu atât în cadrul forurilor bilaterale și
multilaterale, cât și prin încurajarea unor piețe deschise și atractive, în UE și globale, pentru produsele durabile. Comisia va colabora cu partenerii globali pentru a
asigura securitatea resurselor UE și accesul fiabil la materii prime strategice.
Cooperarea internațională și politica de parteneriat a UE ar trebui să
contribuie în continuare la canalizarea fondurilor publice și private către
realizarea tranziției. UE și statele sale membre rămân principalii donatori de
asistență pentru dezvoltare la nivel mondial, împreună asigurând peste 40 % din
finanțarea publică a eforturilor de combatere a schimbărilor climatice la nivel mondial. Întrucât fondurile publice nu vor fi suficiente, UE și statele sale membre își vor
coordona sprijinul pentru a stabili contacte în acest sens cu partenerii, cu scopul
de a reduce deficitul de finanțare prin mobilizarea finanțării private. Propunerea
Comisiei privind Instrumentul de vecinătate, cooperare pentru dezvoltare și cooperare internațională prevede ca obiectiv alocarea a 25 % din bugetul său pentru
obiectivele legate de climă. Comisia va sprijini, de asemenea, angajamentul asumat
de resursele financiare publice naționale de îmbunătățire a climatului de investiții
și de obținere a unor contribuții din partea sectorului privat. Această activitate va
trebui să fie însoțită de oportunități de reducere a riscurilor asociate investițiilor
în dezvoltarea durabilă prin intermediul unor instrumente precum garanțiile de
finanțare și finanțarea mixtă.
Pentru a-i mobiliza pe investitorii internaționali, UE va rămâne, de
asemenea, în avangarda eforturilor de instituire a unui sistem financiar
care să sprijine creșterea durabilă la nivel mondial. Pentru a coordona eforturile privind inițiativele de finanțare durabilă din punctul de vedere al mediului, cum
ar fi taxonomiile, publicarea de informații, standardele și etichetele, UE se va baza
pe recent înființata Platformă internațională privind finanțarea durabilă. Comisia
va încuraja, de asemenea, discuțiile din cadrul altor foruri internaționale, în special
G7 și G20.
E timpul să acționăm împreună: un Pact climatic european
Implicarea și angajamentul publicului și al tuturor părților interesate sunt
esențiale pentru succesul Pactului ecologic european. Evenimentele politice
recente arată că politicile care aduc cu ele o schimbare de paradigmă funcționează
doar dacă cetățenii sunt pe deplin implicați în conceperea lor. Oamenii sunt îngrijo-
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rați cu privire la siguranța locurilor lor de muncă, la încălzirea locuinței și la asigurarea traiului de zi cu zi, iar instituțiile UE ar trebui să arate că este alături de ei și
că e deschisă la dialog pentru ca Pactul ecologic să se bucure de succes și să producă
schimbări durabile. Cetățenii sunt și ar trebui să rămână o forță motrice a tranziției.
Până în martie 2020, Comisia va lansa un Pact climatic european, care
se va concentra pe trei modalități de implicare a cetățenilor în acțiunile de
combatere a schimbărilor climatice. În primul rând, aceasta va încuraja schimbul de informații, inspirația și o mai bună înțelegere de către public a amenințării
și a provocării pe care o reprezintă schimbările climatice și degradarea mediului,
precum și găsirea unor modalități de combatere a acestora. Comisia va utiliza mai
multe canale și instrumente pentru a face acest lucru, inclusiv evenimente organizate în statele membre, după modelul actualelor dialoguri cu cetățenii. În al doilea
rând, ar trebui să existe atât spații reale, cât și virtuale în care oamenii să își exprime ideile și creativitatea și să colaboreze în vederea unor acțiuni ambițioase, atât la
nivel individual, cât și colectiv. Participanții vor fi încurajați să își asume obiective
specifice de acțiune împotriva schimbărilor climatice. În al treilea rând, Comisia va
face eforturi pentru a crea condiții favorabile pentru a încuraja și a facilita lansarea
inițiativelor locale privind schimbările climatice și protecția mediului. Modulele de
informare, orientare și educație ar putea contribui la schimbul de bune practici.
Comisia va garanta că tranziția ecologică va ocupa un loc important în dezbaterea
privind viitorul Europei.
Pactul climatic se va baza pe dialogurile cu cetățenii pe care le organizează deja Comisia și pe adunările cetățenești din întreaga UE, precum și pe
rolul comitetelor de dialog social. Acesta va urmări în continuare, prin diferite
acțiuni, obiectivul de a capacita comunitățile locale și regionale, inclusiv comunitățile
energetice. Dimensiunea urbană a politicii de coeziune va fi consolidată, iar Inițiativa
urbană europeană propusă va oferi asistență orașelor pentru a le ajuta să utilizeze cât
mai bine oportunitățile de dezvoltare a unor strategii de dezvoltare urbană durabilă.
Convenția primarilor din UE va fi în continuare un actor important. Comisia va colabora cu aceasta pentru a acorda în continuare asistență orașelor și regiunilor care
doresc să își asume angajamente ambițioase privind politicile în domeniul climei și al
energiei. Convenția va rămâne o platformă esențială pentru schimbul de bune practici privind modul de punere în aplicare a schimbărilor la nivel local.
Comisia dorește, de asemenea, să își reducă impactul asupra mediului
în calitate de instituție și de angajator. În 2020, Comisia va prezenta un plan
de acțiune cuprinzător pentru a pune în aplicare, la rândul său, obiectivele Pactului
ecologic european, scopul fiind să devină neutră din punct de vedere climatic până
în 2030. Comisia face apel la toate celelalte instituții, organisme și agenții ale UE să
o sprijine și să prezinte măsuri ambițioase similare.
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Pe lângă Pactul climatic, Comisia și statele membre ar trebui să depună
eforturi pentru a se asigura că toate instrumentele de planificare disponibile pentru Pactul ecologic european sunt utilizate în mod coerent. Cele
mai importante dintre acestea sunt planurile naționale privind energia și clima și
propunerile de planuri naționale strategice pentru punerea în aplicare a politicii
agricole comune. Comisia se va asigura că acestea sunt adecvate scopului și că statele membre le pun în aplicare în mod eficace și va utiliza instrumente precum semestrul european, după caz.
Fondurile europene, inclusiv cele pentru dezvoltare rurală, vor ajuta
zonele rurale să valorifice oportunitățile pe care le oferă economia circulară și bioeconomia. Comisia va reflecta acest lucru în viziunea sa pe termen
lung pentru zonele rurale și va acorda o atenție deosebită rolului regiunilor ultraperiferice în cadrul Pactului ecologic european, ținând seama de vulnerabilitatea
acestora față de schimbările climatice și de dezastrele naturale, precum și de atuurile lor unice: biodiversitatea și sursele regenerabile de energie. Comisia va duce
mai departe inițiativa „Energie curată pentru insulele din UE” pentru a crea un
cadru pe termen lung pentru accelerarea tranziției către o energie curată pe toate
insulele din UE.
Comisia și statele membre trebuie, de asemenea, să se asigure că politicile și legislația sunt puse în aplicare și dau rezultate. Evaluarea punerii
în aplicare a politicilor de mediu va juca un rol esențial în cartografierea situației
din fiecare stat membru. Comisia va prezenta, de asemenea, un nou program de
acțiune pentru mediu, care va completa Pactul ecologic european și care va include
un nou mecanism de monitorizare care să asigure faptul că Europa rămâne pe drumul cel bun în ceea ce privește îndeplinirea obiectivelor sale de mediu. Comisia va
lansa, de asemenea, un tablou de bord pentru a monitoriza progresele înregistrate
în privința fiecăruia dintre obiectivele Pactului ecologic european.
Comisia va lua în calcul revizuirea Regulamentului Aarhus pentru îmbunătățirea accesului la căile de atac administrative și judiciare de la nivelul UE
pentru cetățenii și ONG-urile care au îndoieli cu privire la legalitatea deciziilor care au efecte asupra mediului. De asemenea, Comisia va lua măsuri
pentru a îmbunătăți accesul acestora la justiție în fața instanțelor naționale din
toate statele membre. Comisia va promova, de asemenea, acțiunile întreprinse de
UE, de statele sale membre și de comunitatea internațională menite să intensifice
eforturile de combatere a infracțiunilor împotriva mediului.
Pactul ecologic european lansează o nouă strategie de creștere economică pentru UE. Acesta sprijină tranziția UE către o societate echitabilă și prosperă, care va
răspunde provocărilor pe care le reprezintă schimbările climatice și degradarea me-
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diului, îmbunătățind calitatea vieții generațiilor de azi și de mâine. Comisia invită
Parlamentul European și Consiliul European să aprobe Pactul ecologic european și
să acorde toată atenția măsurilor pe care le prevede acesta.
Foaie de parcurs – Acțiuni-cheie32
Acțiuni

Calendar indicativ*

Nivelul de ambiție în materie de climă
Propunere privind un act legislativ european privind clima care să consa- Martie 2020
cre obiectivul atingerii neutralității climatice până în 2050
Un plan cuprinzător vizând stabilirea unui obiectiv climatic al UE mai Vara 2020
ambițios, de a reduce, în mod responsabil, emisiile până în 2030 la cel
puțin 50 % și aproape de 55 %
Propuneri de revizuire a măsurilor legislative relevante vizând atingerea Iunie 2021
obiectivului ambițios în materie de climă, ca urmare a revizuirii Directivei privind sistemul de comercializare a certificatelor de emisii; Regulamentul privind partajarea eforturilor; Regulamentul privind exploatarea
terenurilor, schimbarea destinației terenurilor și silvicultura; Directiva
privind eficiența energetică; Directiva privind energia din surse regenerabile; Standardele de performanță privind emisiile de CO2 pentru autoturisme și camionete
Propunere de revizuire a Directivei privind impozitarea energiei

Iunie 2021

Propunere de instituire a unui mecanism de ajustare la frontieră a taxe- 2021
lor pentru emisiile de dioxid de carbon pentru anumite sectoare
O nouă strategie a UE privind adaptarea la schimbările climatice

2020/2021

Energie curată, accesibilă ca preț și sigură
Evaluarea versiunilor finale ale planurilor naționale privind energia și Iunie 2020
clima
Strategia pentru integrarea inteligentă a sectorului

2020

Inițiativa privind „valul de renovări ale clădirilor” pentru sectorul con- 2020
strucțiilor
Evaluarea și revizuirea Regulamentului privind rețelele energetice tran- 2020
seuropene
Strategia privind energia eoliană offshore

2020

Strategia industrială pentru o economie curată și circulară
Strategia pentru politica industrială a UE

Martie 2020

Anexă la Comunicarea Comisiei către Parlamentul European, Consiliul European, Consiliu,
Comitetul Economic și Social European și Comitetul Regiunilor, Pactul ecologic european, Bruxe32

lles, 11.12.2019 COM(2019) 640 final
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Acțiuni

Calendar indicativ*

Planul de acțiune pentru economia circulară, care include o inițiativă pri- Martie 2020
vind produsele durabile și se axează în special pe sectoare economice cu o
utilizare intensivă a resurselor, cum ar fi sectorul textilelor, al construcțiilor, al produselor electronice și al materialelor plastice
Inițiative de stimulare a piețelor-lider pentru produse circulare și neutre Din 2020
din punct de vedere climatic în sectoarele industriale mari consumatoare
de energie
Propunere de sprijinire a proceselor de producție a oțelului fără emisii de 2020
dioxid de carbon până în 2030
Acte legislative privind bateriile în sprijinul Planului strategic de acțiune Octombrie 2020
privind bateriile și al economiei circulare
Propunere de reforme legislative în materie de deșeuri

Din 2020

Mobilitate durabilă și inteligentă
Strategia pentru o mobilitate durabilă și inteligentă

2020

Apel la finanțare pentru sprijinirea instalării de puncte publice de reîn- Din 2020
cărcare și de realimentare ca parte a infrastructurii pentru combustibili
alternativi
Evaluarea opțiunilor legislative de stimulare a producției și a furnizării Din 2020
de combustibili alternativi durabili pentru diferitele moduri de transport
Propunere revizuită de directivă privind transporturile combinate

2021

Revizuirea Directivei privind infrastructura pentru combustibili alterna- 2021
tivi și a Regulamentului privind rețelele energetice transeuropene
Inițiative pentru sporirea și gestionarea mai bună a capacității căilor fe- Din 2021
rate și a căilor navigabile interioare
Propunere de instituire a unor standarde mai stricte privind emisiile de 2021
poluanți atmosferici pentru vehiculele cu motor de combustie
Înverzirea politicii agricole comune/strategia „De la fermă la consumator”
Examinarea proiectelor de planuri strategice naționale, cu referire la 2020-2021
obiectivele ambițioase ale Pactului ecologic european și ale strategiei „De
la fermă la consumator”
Primăvara 2020
Strategia „De la fermă la consumator”
Măsuri, inclusiv de natură legislativă, vizând reducerea în mod semnifi- 2021
cativ a utilizării pesticidelor chimice și a riscurilor reprezentate de acestea, precum și reducerea utilizării îngrășămintelor și a antibioticelor
Conservarea și protejarea biodiversității
Strategia UE în domeniul biodiversității pentru 2030

Martie 2020

Măsuri de remediere a principalelor cauze ale declinului biodiversității

Din 2021

Noua Strategie a UE pentru păduri

2020

Măsuri de sprijinire a lanțurilor valorice care nu implică defrișări

Din 2020
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Calendar indicativ*

Către un obiectiv ambițios de reducere la zero a poluării pentru un mediu
fără substanțe toxice
Strategia privind substanțele chimice pentru durabilitate

Vara 2020

Planul de acțiune privind reducerea la zero a poluării apei, aerului și so- 2021
lului
Revizuirea măsurilor de combatere a poluării generate de instalațiile in- 2021
dustriale de mari dimensiuni
Integrarea durabilității în toate politicile UE
Propunere de creare a unui mecanism pentru o tranziție echitabilă, in- Ianuarie 2020
clusiv a unui fond pentru o tranziție echitabilă, precum și a unui plan de
investiții pentru o Europă durabilă
Strategia reînnoită privind finanțarea durabilă

Toamna 2020

Revizuirea Directivei privind raportarea nefinanciară

2020

Inițiative de examinare și de evaluare comparativă a practicilor de „înver- Din 2020
zire” a bugetului ale statelor membre și ale UE
Revizuirea orientărilor relevante privind ajutoarele de stat, inclusiv a ori- 2021
entărilor privind ajutoarele de stat pentru protecția mediului și energie
Alinierea tuturor noilor inițiative ale Comisiei la obiectivele Pactului eco- Din 2020
logic și promovarea inovării
Identificarea și remedierea de către părțile interesate a legislației incoe- Din 2020
rente care reduce eficacitatea punerii în aplicare a Pactului ecologic european
Integrarea obiectivelor de dezvoltare durabilă în cadrul semestrului eu- Din 2020
ropean
UE ca lider mondial
UE trebuie să continue să ocupe un loc de prim-plan în cadrul negocie- Din 2019
rilor internaționale privind clima și biodiversitatea și să consolideze în
continuare cadrul politic internațional
Consolidarea diplomației UE referitoare la Pactul ecologic, în cooperare Din 2020
cu statele membre
Depunerea de eforturi bilaterale pentru a-i îndemna pe parteneri să acți- Din 2020
oneze și să asigure comparabilitatea acțiunilor și a politicilor
Agenda ecologică pentru Balcanii de Vest

Din 2020

Să acționăm împreună - un Pact climatic european
Lansarea Pactului climatic european

Martie 2020

Propunere de derulare a celui de al 8-lea program de acțiune pentru me- 2020
diu
* Programul de lucru al Comisiei pentru 2020 va oferi mai multă claritate cu privire la calendarul
acțiunilor relevante anunțate pentru 2020

Transformarea lumii noastre:
Agenda 2030 pentru dezvoltare durabilă
Organizația Națiunilor Unite

Preambul
Această agendă reprezintă un plan de acțiune pentru oameni, planetă și prosperitate, prin care se urmărește consolidarea păcii universale și asigurarea unei libertăți mai mari. Recunoaștem că eradicarea sărăciei, în toate formele și dimensiunile
sale, inclusiv a sărăciei extreme, constituie cea mai mare provocare globală și o
condiție indispensabilă pentru dezvoltarea durabilă.
Acest plan va fi pus în aplicare de toate țările și toate părțile interesate, care
vor acționa pe baza unui parteneriat de colaborare. Suntem hotărâți să eliberăm
omenirea de tirania sărăciei și a lipsurilor, să vindecăm și să protejăm planeta
noastră. Suntem deciși să luăm măsurile îndrăznețe și transformatoare care se impun de urgență pentru a readuce lumea pe un făgaș durabil și marcat de reziliență.
Ne angajăm să nu lăsăm pe nimeni în urmă în această călătorie pe care o întreprindem împreună.
Cele 17 obiective de dezvoltare durabilă și cele 169 de ținte pe care le anunțăm astăzi demonstrează amploarea acestei noi agende universale ambițioase. Ele
pornesc de la Obiectivele de Dezvoltare ale Mileniului și au ca scop soluționarea
problemelor rămase nerezolvate. Ele urmăresc să asigure respectarea drepturilor
omului pentru toți, obținerea egalității de gen și emanciparea tuturor femeilor și
fetelor. Acestea sunt integrate și indivizibile și asigură echilibrul între cele trei dimensiuni ale dezvoltării durabile: economică, socială și de mediu.
Obiectivele și țintele vor orienta acțiunile întreprinse în următorii 15 ani în
domenii de importanță crucială pentru umanitate și planetă.
Oameni
Suntem deciși să punem capăt tuturor formelor și dimensiunilor sărăciei și foametei și să ne asigurăm că toți oamenii își pot dezvolta și valorifica potențialul în
condiții de egalitate și demnitate și într-un mediu sănătos.
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Planetă
Suntem deciși să luptăm împotriva degradării planetei, inclusiv printr-un consum
și o producție durabile, gestionarea durabilă a resurselor sale naturale și adoptarea de măsuri urgente în privința schimbărilor climatice, astfel încât aceasta să
poată răspunde nevoilor generațiilor actuale și viitoare.
Prosperitate
Suntem hotărâți să ne asigurăm că toți oamenii se pot bucura de vieți prospere
și împlinite și că progresul economic, social și tehnologic se realizează în armonie
cu natura.
Pace
Suntem deciși să încurajăm crearea unor societăți pașnice, juste și favorabile incluziunii, în care să nu existe teamă sau violență. Dezvoltarea durabilă nu poate exista
fără pace și nici pacea fără o dezvoltare durabilă.
Parteneriat
Suntem deciși să mobilizăm mijloacele necesare pentru punerea în aplicare a
acestei agende, prin revitalizarea parteneriatului global pentru dezvoltare durabilă,
bazat pe un spirit de solidaritate globală consolidată, care se axează în special pe nevoile celor mai sărace și mai vulnerabile persoane și presupune participarea tuturor
țărilor, a tuturor părților interesate și a tuturor oamenilor.
Interconexiunile dintre obiectivele de dezvoltare durabilă și natura lor integrată au o importanță esențială pentru a putea asigura îndeplinirea scopului noii
agende. Dacă vom realiza toate obiectivele incluse în agendă, viețile tuturor vor fi
îmbunătățite semnificativ și lumea noastră va deveni mai bună.
Declarație
Introducere
Noi, Șefii de Stat și de Guvern și Înalții Reprezentanți, reuniți la sediul Organizației Națiunilor Unite din New York, în perioada 25-27 septembrie 2015,
cu ocazia celei de-a șaptezecea aniversări a organizației, am adoptat astăzi noi
obiective de dezvoltare durabilă globale.
În numele popoarelor pe care le servim, am adoptat o decizie istorică privind
un set cuprinzător de obiective și ținte universale, complexe, orientate spre oameni și transformatoare. Ne angajăm să lucrăm neobosit pentru punerea în aplicare
deplină a acestei agende până în 2030. Recunoaștem că eradicarea tuturor formelor
și dimensiunilor sărăciei, inclusiv a sărăciei extreme, constituie cea mai mare pro-
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vocare globală și o condiție indispensabilă pentru dezvoltarea durabilă. Suntem
hotărâți să realizăm cele trei dimensiuni ale dezvoltării durabile – economică, socială și de mediu – într-un mod echilibrat și integrat. De asemenea, ne vom baza pe
realizările Obiectivelor de Dezvoltare ale Mileniului și vom încerca să soluționăm
problemele rămase nerezolvate.
Suntem deciși ca, începând de acum și până în 2030, să eradicăm sărăcia și
foametea în întreaga lume, să combatem inegalitățile existente la nivel național și
internațional, să dezvoltăm societăți pașnice, echitabile și favorabile incluziunii, să
protejăm drepturile omului și să promovăm egalitatea de gen și emanciparea femeilor și fetelor, precum și să asigurăm o protecție durabilă a planetei și a resurselor
sale naturale. De asemenea, suntem deciși să creăm condiții pentru a obține o
creștere economică durabilă, susținută și favorabilă incluziunii, o prosperitate
împărtășită și condiții decente de muncă pentru toți, luând în considerare diferitele niveluri de dezvoltare națională și capacitățile naționale.
Pornim împreună în această importantă călătorie cu promisiunea că nimeni nu
va fi lăsat în urmă. Recunoscând faptul că demnitatea ființei umane este fundamentală, ne dorim ca obiectivele și țintele să fie atinse în beneficiul tuturor națiunilor, popoarelor și segmentelor societății. Și ne vom strădui să îi ajutăm în primul
rând pe cei mai defavorizați.
Această agendă are o amploare și o semnificație fără precedent. Aceasta este
acceptată de toate țările și este aplicabilă tuturor, în funcție de diferitele realități,
capacități și niveluri de dezvoltare naționale și cu respectarea politicilor și priorităților naționale. Obiectivele și țintele pe care acesta le include au un caracter
universal și privesc întreaga lume, atât țările dezvoltate, cât și țările în curs de
dezvoltare. Ele sunt integrate și indivizibile și asigură echilibrul între cele trei
dimensiuni ale dezvoltării durabile.
Obiectivele și țintele sunt rezultatul a peste doi ani de consultări publice intensive și de implicare a societății civile și a altor părți interesate din întreaga lume,
perioadă în care s-a acordat o atenție deosebită vocilor celor mai sărace și mai
vulnerabile persoane. Această consultare a inclus munca importantă desfășurată
de Grupul de lucru deschis al Adunării Generale a ONU privind obiectivele de
dezvoltare durabilă și de Organizația Națiunile Unite, al cărei Secretar General a
prezentat un raport de sinteză pe această temă, în decembrie 2014.
Viziunea noastră
În cadrul acestor obiective și ținte stabilim o viziune extrem de ambițioasă și de
transformatoare. Aspirăm la o lume fără sărăcie, foamete, boli și lipsuri, unde toți
oamenii pot să prospere. O lume fără teamă și violență, o lume în care toți au abilitatea de a citi și de a scrie. O lume cu acces echitabil și universal la o educație de
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calitate la toate nivelurile, la asistență medicală și protecție socială, în care este
asigurată bunăstarea fizică, mentală și socială. O lume în care ne reafirmăm angajamentele privind dreptul omului la apă potabilă sigură și la salubritate, în care
igiena este îmbunătățită și în care hrana este suficientă, sigură, la prețuri accesibile
și nutritivă. O lume în care habitatele umane sunt sigure, reziliente și durabile
și în care există acces universal la energie fiabilă, durabilă și la prețuri accesibile.
Aspirăm la o lume a respectului universal pentru drepturile omului și demnitatea
umană, statul de drept, justiție, egalitate și nediscriminare; o lume a respectului
față de rasă, etnie și diversitatea culturală, precum și pentru egalitatea de șanse,
care să permită dezvoltarea deplină a potențialului uman și să contribuie la prosperitatea împărtășită. O lume care investește în copiii săi și în care fiecare dintre ei
crește fără violență și exploatare. O lume în care fiecare femeie și fată se bucură de
egalitate de gen deplină și în care toate barierele legale, sociale și economice din
calea emancipării lor au fost eliminate. O lume justă, echitabilă, tolerantă, deschisă
și favorabilă incluziunii sociale, în care sunt satisfăcute nevoile celor mai vulnerabili.
Ne dorim o lume în care fiecare țară se bucură de o creștere economică
susținută, favorabilă incluziunii și durabilă și de condiții decente de muncă pentru
toți. O lume în care modelele de consum și producție, precum și utilizarea tuturor
resurselor naturale – de la aer la sol, de la râuri, lacuri și straturi acvifere la oceane
și mări – sunt durabile. O lume în care democrația, buna guvernanță și statul de
drept, precum și crearea unui mediu propice la nivel național și internațional, sunt
esențiale pentru dezvoltarea durabilă, inclusiv pentru o creștere economică susținută și favorabilă incluziunii, dezvoltarea socială, protecția mediului și eradicarea
sărăciei și foametei. O lume în care dezvoltarea și utilizarea tehnologiei respectă
clima și biodiversitatea și sunt reziliente. O lume în care oamenii trăiesc în armonie
cu natura și în care viața sălbatică și alte specii vii sunt protejate.
Principiile și angajamentele noastre comune
Noua agendă este ghidată de obiectivele și principiile Cartei Organizației Națiunilor Unite, inclusiv de respectarea deplină a dreptului internațional. Aceasta are
la bază Declarația
Universală a Drepturilor Omului, tratatele internaționale privind drepturile
omului, Declarația Mileniului și Documentul final al Summitului Mondial din 2005.
Se inspiră și din alte instrumente, precum Declarația privind dreptul la dezvoltare.
Reafirmăm rezultatele tuturor conferințelor și summiturilor importante ale
Organizației Națiunilor Unite, care au constituit o bază solidă pentru dezvoltarea
durabilă și au contribuit la conturarea noii agende. Printre acestea se numără
Declarația de la Rio privind mediul și dezvoltarea, Summitul Mondial privind
dezvoltarea durabilă, Summitul Mondial pentru Dezvoltare Socială, Programul de
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acțiune al Conferinței Internaționale privind Populația și Dezvoltarea, Platforma
de acțiune de la Beijing și Conferința Organizației Națiunilor Unite privind Dezvoltarea Durabilă. De asemenea, reafirmăm rezultatele acestor conferințe, inclusiv
documentele finale ale celei de-a patra Conferințe a Organizației Națiunilor Unite
privind țările cel mai puțin dezvoltate, ale celei de-a treia Conferințe internaționale
privind statele insulare mici în curs de dezvoltare, ale celei de-a doua Conferințe
a Organizației Națiunilor Unite privind țările în curs de dezvoltare fără ieșire la
mare și celei de-a treia Conferințe mondiale a Organizației Națiunilor Unite privind
reducerea riscului de dezastre.
Reafirmăm toate principiile Declarației de la Rio privind mediul și dezvoltarea,
în special principiul 7 din aceasta, care prevede noțiunea de responsabilități comune, dar diferențiate.
Provocările identificate și angajamentele asumate în cadrul acestor importante conferințe și summituri sunt interdependente și necesită soluții integrate.
Pentru a răspunde în mod eficient acestor provocări este necesară o nouă abordare. Dezvoltarea durabilă se bazează pe ideea potrivit căreia eradicarea tuturor
formelor și dimensiunilor sărăciei, combaterea inegalităților de la nivel național
și internațional, conservarea planetei, crearea unei creșteri economice susținute,
incluzive și durabile, precum și stimularea incluziunii sociale, sunt interconectate
și interdependente.
Obiective și ținte de dezvoltare durabilă
Am convenit asupra obiectivelor și țintelor prezentate în continuare în urma unui
proces de negocieri interguvernamentale deschise tuturor și pe baza propunerii
1
Grupului de lucru deschis privind obiectivele de dezvoltare durabilă , care include
o parte introductivă în care este expus contextul acestora din urmă.
Obiectivele și țintele de dezvoltare durabilă sunt integrate și indivizibile, au un
caracter global și sunt universal aplicabile, în funcție de diferitele realități, capacități și niveluri de dezvoltare naționale și cu respectarea politicilor și priorităților
naționale. Țintele sunt definite sub forma unor aspirații, într-o manieră ideală și
la nivel global, fiecărui guvern revenindu-i sarcina de a-și stabili propriile ținte
naționale, pentru a răspunde ambițiilor definite la nivel mondial, ținând seama
totodată de specificitățile naționale. Totodată, fiecare guvern va decide modul
în care aceste ținte globale și aspirații ar trebui să fie integrate în procesele de planificare, politicile și strategiile naționale. Este important să se recunoască legătura
dintre dezvoltarea durabilă și alte procese în curs, relevante, din domeniul economic, social și al mediului.
1
Incluse în raportul Grupului de lucru deschis al Adunării Generale a ONU privind Obiectivele
de Dezvoltare Durabilă (A/68/970 și Corr.1; a se vedea și A/68/970/Add.1 și 2).
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Adoptăm aceste obiective și ținte, recunoscând că fiecare țară se confruntă cu
provocări specifice în realizarea unei dezvoltări durabile și subliniem provocările
speciale cu care se confruntă țările cele mai vulnerabile și, în special, țările africane, țările cel mai puțin dezvoltate, țările în curs de dezvoltare fără ieșire la mare
și statele insulare mici în curs de dezvoltare, precum și provocările specifice cu care
se confruntă țările cu venituri medii. Țările aflate în situații de conflict necesită, de
asemenea, o atenție specială.
Suntem conștienți că, în cazul mai multor ținte, nu dispunem încă de datele de
referință necesare și solicităm intensificarea sprijinului acordat pentru îmbunătățirea sistemului de colectare a datelor și consolidarea capacităților în statele
membre, pentru dezvoltarea unor date de referință naționale și globale, în cazul
în care acestea nu există încă. Ne angajăm să remediem aceste lacune în materie
de colectare a datelor, pentru a permite o măsurare mai precisă a progreselor realizate, în special în cazul acelor ținte care nu sunt însoțite de ținte numerice clare.
Încurajăm eforturile depuse în prezent de state în cadrul altor forumuri pentru a aborda problemele esențiale care constituie potențiale provocări legate de
punerea în aplicare a agendei noastre și respectăm mandatele independente ale
acestor procese. Intenționăm ca agenda și punerea sa în aplicare să sprijine aceste
alte procese și deciziile adoptate în cadrul lor și să nu le aducă atingere.
Recunoaștem că, în funcție de situația și prioritățile sale naționale, fiecare țară
dispune de abordări, viziuni, modele și instrumente diferite pentru a realiza o
dezvoltare durabilă și reafirmăm faptul că planeta Pământ și ecosistemele sale
sunt patria noastră comună și că expresia „Mama Pământ” este folosită în multe
țări și regiuni.

110 / Caiet documentar 6 România sustenabilă

Obiective de dezvoltare durabilă
Obiectivul 1. Eradicarea sărăciei în toate formele sale, pretutindeni
Obiectivul 2. Eradicarea foametei, asigurarea securității alimentare, îmbunătățirea nutriției și promovarea unei agriculturi durabile
Obiectivul 3. Asigurarea unei vieți sănătoase și promovarea bunăstării
tuturor, la orice vârstă
Obiectivul 4. Asigurarea unei educații echitabile, favorabile incluziunii și
de calitate și promovarea posibilităților de învățare pe tot parcursul vieții, pentru
toți
Obiectivul 5. Realizarea egalității de gen și emanciparea tuturor femeilor și
fetelor Obiectivul 6. Asigurarea accesului tuturor la serviciile de distribuire a apei
și de salubrizare și gestionarea durabilă a acestora
Obiectivul 7. Asigurarea accesului tuturor la servicii energetice fiabile, durabile, moderne și la prețuri accesibile
Obiectivul 8. Promovarea unei creșteri economice susținute, favorabile incluziunii și durabile, a ocupării depline și productive a forței de muncă, precum
și a unor condiții de muncă decente pentru toți
Obiectivul 9. Dezvoltarea unei infrastructuri reziliente, promovarea industrializării incluzive și durabile și încurajarea inovării
Obiectivul 10. Reducerea inegalităților în interiorul țărilor și între țări
Obiectivul 11. Dezvoltarea unor orașe și așezări umane favorabile incluziunii, sigure, reziliente și durabile
Obiectivul 12. Asigurarea unor modele de consum și producție durabile
Obiectivul 13. Luarea de măsuri urgente pentru a combate schimbările climatice și impactul acestora *
Obiectivul 14. Conservarea și utilizarea durabilă a oceanelor, mărilor și resurselor marine pentru o dezvoltare durabilă
Obiectivul 15. Protejarea, restaurarea și promovarea utilizării durabile a
ecosistemelor terestre, gestionarea durabilă a pădurilor, combaterea deșertificării,
stoparea și inversarea procesului de degradare a solului și stoparea declinului biodiversității
Obiectivul 16. Promovarea unor societăți pașnice și favorabile incluziunii,
pentru o dezvoltare durabilă, asigurarea accesului tuturor la justiție și crearea
unor instituții eficiente, responsabile și favorabile incluziunii, la toate nivelurile
Obiectivul 17. Consolidarea mijloacelor de punere în aplicare și revitalizarea
parteneriatului global pentru dezvoltare durabilă
* Recunoscând că principalul mecanism internațional interguvernamental de negociere a răspunsului global la schimbările climatice este Convenția-cadru a Națiunilor Unite
asupra schimbărilor climatice.
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Obiectivul 1. Eradicarea sărăciei în toate formele sale, pretutindeni
1.1. Până în 2030, eradicarea sărăciei extreme pentru toți, pretutindeni, măsurată în prezent ca reprezentând persoane care trăiesc cu mai puțin de 1,25 $ pe zi
1.2. Până în 2030, reducerea cu cel puțin jumătate a procentului de bărbați,
femei și copii de toate vârstele care trăiesc în sărăcie, în toate dimensiunile sale, în
conformitate cu definițiile naționale
1.3. Implementarea unor sisteme și măsuri de protecție socială adecvate la
nivel național pentru toți, inclusiv bazele acestor sisteme astfel încât, până în
2030, persoanele sărace și vulnerabile să beneficieze în mare măsură de acestea
1.4. Până în 2030, garantarea faptului că toți bărbații și femeile, în special persoanele sărace și vulnerabile, au drepturi egale la resursele economice, precum și
acces la serviciile de bază, drepturi de proprietate și control asupra terenurilor și
altor forme de proprietate, la moștenire, la resurse naturale, tehnologii noi și
servicii financiare adecvate, inclusiv microfinanțare
1.5. Până în 2030, consolidarea rezilienței persoanelor sărace și a celor
aflate în situații vulnerabile și reducerea expunerii și vulnerabilității acestora la
evenimentele extreme legate de climă și la alte șocuri și dezastre economice, sociale
și ecologice
1.a. Asigurarea unei mobilizări semnificative a resurselor provenite dintr-o
diversitate de surse, inclusiv prin consolidarea cooperării pentru dezvoltare, pentru a oferi țărilor în curs de dezvoltare mijloace adecvate și previzibile, în special țărilor cel mai puțin dezvoltate, pentru a implementa programe și politici de eradicare
a sărăciei în toate dimensiunile sale
1.b. Crearea unor cadre de politică solide la nivel național, regional și internațional, bazate pe strategii de dezvoltare favorabile săracilor și sensibile la diferențele
de gen, pentru a sprijini investițiile accelerate în acțiunile de eradicare a sărăciei
Obiectivul 2. Eradicarea foametei, asigurarea securității alimentare,
îmbunătățirea nutriției și promovarea unei agriculturi durabile
2.1. Până în 2030, eradicarea foametei și asigurarea accesului tuturor persoanelor, în special al celor sărace și al celor aflate în situații vulnerabile, inclusiv al
sugarilor, la alimente sigure, nutritive și suficiente pe tot parcursul anului
2.2. Până în 2030, eradicarea tuturor formelor de malnutriție, inclusiv prin
atingerea, până în 2025, a țintelor stabilite la nivel internațional privind retardul
de creștere și cașexia la copiii sub 5 ani, precum și satisfacerea nevoilor nutritive
ale adolescentelor, femeilor însărcinate și care alăptează și ale persoanelor vârstnice
2.3. Până în 2030, dublarea productivității agricole și a veniturilor micilor
producătorilor de alimente, în special femei, populații indigene, deținători de ferme
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de familie, păstori și pescari, inclusiv prin accesul securizat și egal la terenuri, alte
resurse productive și mijloace de producție, cunoștințe, servicii financiare, piețe și
posibilități de a obține valoare adăugată și locuri de muncă altele decât în agricultură
2.4. Până în 2030, asigurarea de sisteme durabile de producție a alimentelor
și implementarea de practici agricole reziliente care să îmbunătățească productivitatea și producția, care să contribuie la menținerea ecosistemelor, care să consolideze capacitatea de adaptare la schimbările climatice, vreme extremă, secetă,
inundații și alte dezastre și care să îmbunătățească treptat calitatea terenului și a
solului
2.5. Până în 2020, menținerea diversității genetice a semințelor, a plantelor cultivate și a animalelor de crescătorie și domestice, precum și a speciilor
sălbatice înrudite acestora, inclusiv prin folosirea de bănci de semințe și plante
gestionate adecvat și diversificat la nivel național, regional și internațional, și promovarea accesului la împărțirea corectă și echitabilă a beneficiilor rezultate din
utilizarea resurselor genetice și a cunoștințelor tradiționale asociate, astfel cum s-a
convenit la nivel internațional
2. a. Creșterea investițiilor, inclusiv prin consolidarea cooperării internaționale, în infrastructura rurală, servicii de cercetare și extindere agricolă, în dezvoltarea tehnologiei și a băncilor genetice vegetale și zootehnice pentru a spori
capacitatea de producție agricolă în țările în curs de dezvoltare, în special în țările
cel mai puțin dezvoltate
2. b. Corectarea și prevenirea restricțiilor și distorsiunilor comerciale de pe
piețele agricole mondiale, inclusiv prin eliminarea paralelă a tuturor formelor de
subvenții agricole la export și a tuturor măsurilor de export cu efect echivalent, în
conformitate cu mandatul Rundei de Dezvoltare de la Doha
2. c. Adoptarea de măsuri pentru asigurarea bunei funcționări a piețelor
produselor alimentare de bază și a derivatelor acestora și facilitarea accesului rapid
la informații privind piața, inclusiv privind rezervele alimentare, pentru a contribui
la limitarea volatilității extreme a prețurilor alimentelor
Obiectivul 3. Asigurarea unei vieți sănătoase și promovarea bunăstării
tuturor la orice vârstă
3.1. Până în 2030, reducerea ratei mortalității materne globale la mai puțin de
70 la 100 000 de născuți-vii
3.2. Până în 2030, eliminarea deceselor care pot fi prevenite la nou-născuți și
copiii sub 5 ani, toate țările vizând reducerea mortalității neonatale la cel puțin 12
la 1 000 de născuți-vii și a mortalității copiilor sub 5 ani la mai puțin de 25 la 1 000
de născuți-vii
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3.3. Până în 2030, eradicarea epidemiilor de SIDA, tuberculoză, malarie și
boli tropicale neglijate și combaterea hepatitei, bolilor transmise prin apă și a altor
boli transmisibile
3.4. Până în 2030, prin prevenție și tratament, reducerea cu o treime a mortalității premature cauzate de boli netransmisibile și promovarea sănătății și bunăstării mintale
3.5. Consolidarea prevenirii și tratării abuzului de substanțe, inclusiv a abuzului de substanțe stupefiante și a consumului nociv de alcool
3.6. Până în 2020, înjumătățirea numărului global de decese și vătămări provocate de accidentele rutiere
3.7. Până în 2030, asigurarea accesului universal la servicii de sănătate
sexuală și reproductivă, inclusiv pentru planificarea familială, informare și educare, și integrarea sănătății reproductive în strategiile și programele naționale
3.8. Asigurarea unei acoperiri universale cu servicii de sănătate, inclusiv protejarea împotriva riscurilor financiare, a accesului la servicii medicale esențiale de
calitate și a accesului la medicamente și vaccinuri esențiale sigure, eficiente, de
calitate și la prețuri accesibile pentru toți
3.9. Până în 2030, reducerea substanțială a numărului de decese și boli provocate de produsele chimice periculoase, de poluarea și contaminarea aerului, apei și
a solului
3.a. Consolidarea punerii în aplicare a Convenției-cadru a Organizației Mondiale a Sănătății pentru controlul tutunului în toate țările, după caz
3.b. Sprijinirea cercetării și dezvoltării de vaccinuri și medicamente pentru
bolile transmisibile și netransmisibile care afectează în primul rând țările în
curs de dezvoltare, asigurarea accesului la medicamente și vaccinuri esențiale
la prețuri accesibile, în conformitate cu Declarația de la Doha privind Acordul
TRIPS și sănătatea publică, care afirmă dreptul țărilor în curs de dezvoltare de
a se folosi integral de dispozițiile Acordului privind aspectele legate de comerț
ale drepturilor de proprietate intelectuală în ceea ce privește flexibilitatea de
a proteja sănătatea publică și, în special, de a asigura accesul tuturor la medicamente
3.c. Creșterea substanțială a finanțării sănătății și recrutarea, dezvoltarea, formarea și menținerea forței de muncă din domeniul sănătății în țările în curs de
dezvoltare, în special în țările cel mai puțin dezvoltate și în statele insulare mici în
curs de dezvoltare
3.d. Consolidarea capacității tuturor țărilor, în special a țărilor în curs de dezvoltare, de a emite alerte timpurii, de a reduce riscurile și de a gestiona riscurile
la adresa sănătății naționale și globale
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Obiectivul 4. Asigurarea unei educații echitabile, favorabile incluziunii și
de calitate și promovarea posibilităților de învățare pe tot parcursul vieții,
pentru toți
4.1. Până în 2030, asigurarea faptului că toate fetele și băieții urmează un
ciclu primar și secundar de educație gratuită, echitabilă și de calitate, ceea ce va duce
la rezultate ale învățării relevante și eficiente
4.2. Până în 2030, asigurarea faptului că toate fetele și toți băieții au acces
la servicii de dezvoltare și îngrijire și la educație preșcolară de calitate, astfel încât
să fie pregătiți pentru învățământul primar
4.3. Până în 2030, asigurarea accesului egal pentru toate femeile și toți bărbații la educație tehnică, profesională sau superioară, inclusiv universitară, la prețuri
accesibile și de calitate
4.4. Până în 2030, creșterea substanțială a numărului de tineri și adulți care
au competențe relevante, inclusiv competențe tehnice și profesionale, pentru
ocuparea forței de muncă, locuri de muncă decente și antreprenoriat
4.5. Până în 2030, eliminarea inegalităților de gen în educație și asigurarea
accesului egal la toate nivelurile de educație și formare profesională pentru persoanele vulnerabile, inclusiv pentru persoanele cu dizabilități, populațiile indigene
și copiii aflați în situații vulnerabile
4.6. Până în 2030, asigurarea faptului că toți tinerii și o mare proporție a adulților, atât bărbați, cât și femei, sunt capabili să citească, să scrie și să numere
4.7. Până în 2030, asigurarea faptului că toți cursanții obțin cunoștințele și
aptitudinile necesare pentru promovarea dezvoltării durabile, inclusiv, printre altele, prin educație pentru dezvoltare durabilă și stiluri de viață durabile, drepturile omului, egalitatea sexelor, promovarea unei culturi a păcii și nonviolenței,
cetățenie globală și aprecierea diversității culturale și a contribuției culturii la o
dezvoltare durabilă
4.a. Construirea și modernizarea unor centre educaționale adaptate pentru
copii, pentru persoanele cu dizabilități, care iau în considerare dimensiunea de
gen și care oferă tuturor medii de învățare sigure, nonviolente, favorabile incluziunii și eficiente
4.b. Până în 2020, extinderea substanțială la nivel global a numărului de burse
disponibile țărilor în curs de dezvoltare, în special țărilor cel mai puțin dezvoltate,
statelor insulare mici în curs de dezvoltare și statelor africane, în vederea înscrierii
în învățământul superior, inclusiv în domeniul formării profesionale și tehnologiei
informației și comunicațiilor, în programele tehnice, de inginerie și științifice din
țările dezvoltate și din alte țări în curs de dezvoltare
4.c. Până în 2030, sporirea substanțială a ofertei de cadre didactice calificate,
inclusiv prin cooperarea internațională pentru formarea profesorilor în țările în
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curs de dezvoltare, în special în țările cel mai puțin dezvoltate și în statele insulare
mici în curs de dezvoltare
Obiectivul 5. Obținerea egalității de gen și emanciparea tuturor femeilor și
fetelor
5.1. Eliminarea tuturor formelor de discriminare împotriva femeilor și fetelor,
pretutindeni
5.2. Eliminarea tuturor formelor de violență împotriva tuturor femeilor și
fetelor în viața publică și privată, inclusiv a traficului și exploatării sexuale, precum și a altor tipuri de exploatare
5.3. Eliminarea tuturor practicilor dăunătoare, precum căsătoria între copii,
căsătoria timpurie sau forțată și mutilarea genitală a femeilor
5.4. Recunoașterea și valorizarea muncii în gospodărie și pentru creșterea copiilor, neremunerată, prin furnizarea de servicii publice, infrastructură și politici de
protecție socială, precum și promovarea responsabilității comune în cadrul gospodăriei și familiei, în funcție de contextul național
5.5. Asigurarea participării depline și efective a femeilor și a oportunităților
egale de conducere la toate nivelurile de luare a deciziilor în viața politică, economică și publică
5.6. Asigurarea accesului universal la sănătatea sexuală și reproductivă și
la drepturile de reproducere, astfel cum s-a convenit în Programul de acțiune
al Conferinței internaționale privind populația și dezvoltarea și în Platforma de
acțiune de la Beijing, precum și în documentele finale ale conferințelor de revizuire
care le-au urmat
5.a. Inițierea de reforme prin care să se acorde femeilor drepturi egale la resurse
economice, precum și accesul la proprietate și control asupra terenurilor și asupra
altor forme de proprietate, la servicii financiare, patrimoniu și resurse naturale, în
conformitate cu legislația națională
5.b. Îmbunătățirea utilizării tehnologiilor generice, în special a tehnologiei
informației și comunicațiilor, pentru a promova emanciparea femeilor
5.c. Adoptarea și consolidarea unor politici sănătoase și a unei legislații cu forță executorie pentru promovarea egalității de gen și a emancipării tuturor femeilor și fetelor, la toate nivelurile
Obiectivul 6. Asigurarea accesului tuturor la serviciile de distribuire a apei și
de salubrizare și gestionarea durabilă a acestora
6.1. Până în 2030, realizarea accesului universal și echitabil la apă potabilă sigură și la prețuri accesibile pentru toți
6.2. Până în 2030, realizarea accesului la servicii de salubritate și de igienă adecvate și echitabile pentru toți și renunțarea la defecarea în aer liber,
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acordând o atenție specială nevoilor femeilor și fetelor și ale persoanelor aflate în
situații vulnerabile
6.3. Până în 2030, îmbunătățirea calității apei prin reducerea poluării, eliminarea dumpingului deșeurilor, reducerea la minimum a deversării de produse chimice și materiale periculoase, înjumătățirea proporției de ape uzate neepurate și
creșterea semnificativă, la nivel mondial, a gradului de reciclare și de reutilizare în
condiții de siguranță a apei
6.4. Până în 2030, creșterea substanțială a eficienței utilizării apei în toate
sectoarele și asigurarea sustenabilității captărilor de apă dulce și a alimentării
cu apă dulce, pentru a soluționa problema deficitului de apă și a reduce considerabil numărul de persoane afectate
6.5. Până în 2030, implementarea unui management integrat al resurselor de
apă la toate nivelurile, inclusiv prin cooperarea transfrontalieră, după caz
6.6. Până în 2020, protejarea și restaurarea ecosistemelor acvatice, inclusiv a
munților, pădurilor, zonelor umede, râurilor, zonelor acvifere și a lacurilor
6.a. Până în 2030, extinderea cooperării internaționale și a sprijinului pentru
consolidarea capacităților pentru țările în curs de dezvoltare în ceea ce privește
activitățile și programele legate de apă și salubritate, inclusiv în ceea ce privește recoltarea apei, desalinizarea, eficiența apelor, tratarea apelor uzate, reciclarea și tehnologiile de reutilizare
6.b. Sprijinirea și consolidarea participării comunităților locale la îmbunătățirea managementului serviciilor de apă și salubritate
Obiectivul 7. Asigurarea accesului tuturor la servicii energetice fiabile,
durabile, moderne și la prețuri accesibile
7.1. Până în 2030, asigurarea accesului universal la servicii energetice fiabile,
durabile, moderne și la prețuri accesibile
7.2. Până în 2030, creșterea substanțială a ponderii energiei regenerabile în
mixul energetic global
7.3. Până în 2030, dublarea ratei globale de îmbunătățire a eficienței energetice
7.a. Până în 2030, intensificarea cooperării internaționale pentru a facilita accesul la cercetare și tehnologie în domeniul energiei nepoluante, inclusiv la energie
regenerabilă, eficiență energetică și tehnologie avansată și mai curată a combustibililor fosili, precum și promovarea investițiilor în infrastructura energetică și în
tehnologia energiei nepoluante
7.b. Până în 2030, extinderea infrastructurii și modernizarea tehnologiei pentru furnizarea de servicii energetice moderne și durabile pentru toți în țările în curs
de dezvoltare, în special în țările cel mai puțin dezvoltate, în statele insulare mici în
curs de dezvoltare și în țările în curs de dezvoltare fără ieșire la mare, în conformitate cu programele lor de sprijin
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Obiectivul 8. Promovarea unei creșteri economice susținute, favorabile
incluziunii și durabile, a ocupării depline și productive a forței de muncă,
precum și a unor condiții de muncă decente pentru toți
8.1. Menținerea creșterii economice pe cap de locuitor în funcție de contextul
național și, în special, creșterea produsului intern brut de cel puțin 7% pe an în țările
cel mai puțin dezvoltate
8.2. Obținerea unor niveluri mai ridicate de productivitate economică prin
diversificare, modernizare tehnologică și inovare, inclusiv prin concentrarea pe
sectoarele cu o valoare adăugată ridicată și pe cele cu utilizare intensivă a forței de
muncă
8.3. Promovarea politicilor orientate pe dezvoltare care sprijină activitățile
productive, crearea de locuri de muncă decente, spiritul antreprenorial, creativitatea și inovarea și care încurajează formalizarea și creșterea microîntreprinderilor și
a întreprinderilor mici și mijlocii, inclusiv prin accesul la servicii financiare
8.4. Îmbunătățirea treptată, până în 2030, a utilizării eficiente a resurselor
la nivel global în ceea ce privește consumul și producția și depunerea de eforturi
pentru a separa creșterea economică de degradarea mediului, în conformitate cu
cadrul pe 10 ani al Programelor privind consumul și producția durabile, țările dezvoltate preluând conducerea
8.5. Până în 2030, ocuparea deplină și productivă a forței de muncă și obținerea
de locuri de muncă decente pentru toate femeile și bărbații, inclusiv pentru tineri
și persoane cu dizabilități, precum și remunerare egală pentru muncă de valoare
egală
8.6. Până în 2020, reducerea substanțială a procentajului de tineri care nu
sunt încadrați profesional și nu urmează niciun program educațional sau de formare
8.7. Adoptarea de măsuri imediate și eficiente pentru a eradica munca forțată,
pentru a pune capăt sclaviei moderne și traficului de ființe umane și pentru a asigura interzicerea și eliminarea celor mai grave forme ale muncii copiilor, inclusiv
recrutarea și utilizarea copiilor- soldați, și până în 2025, eliminarea muncii copiilor
în toate formele sale
8.8. Protejarea drepturilor lucrătorilor și promovarea unor medii de lucru sigure și fără riscuri pentru toți lucrătorii, inclusiv pentru lucrătorii migranți, în special
pentru femeile migrante, și pentru cei care lucrează în locuri de muncă precare
8.9. Până în 2030, elaborarea și implementarea de politici de promovare a turismului durabil, care să creeze locuri de muncă și care să promoveze cultura și produsele locale
8.10. Consolidarea capacității instituțiilor financiare naționale de a încuraja și
extinde accesul tuturor la serviciile bancare, de asigurări și financiare
8.a. Creșterea ajutorului pentru comerț pentru țările în curs de dezvoltare, în
special țările cel mai puțin dezvoltate, inclusiv prin intermediul Cadrului integrat

118 / Caiet documentar 6 România sustenabilă

consolidat pentru asistența tehnică legată de comerț acordată țărilor cel mai puțin
dezvoltate
8.b. Până în 2020, dezvoltarea și operaționalizarea unei strategii globale pentru ocuparea forței de muncă în rândul tinerilor și implementarea Pactului global
privind locurile de muncă al Organizației Internaționale a Muncii
Obiectivul 9. Dezvoltarea unei infrastructuri reziliente, promovarea
industrializării incluzive și durabile și încurajarea inovării
9.1. Dezvoltarea unei infrastructuri de calitate, fiabile, durabile și reziliente,
inclusiv a infrastructurii regionale și transfrontaliere, pentru a sprijini dezvoltarea economică și bunăstarea umană, asigurând tuturor accesul echitabil și la costuri accesibile
9.2. Promovarea unei industrializări durabile și favorabile incluziunii și, până
în 2030, creșterea semnificativă a cotei de ocupare a forței de muncă în industrie și
a produsului intern brut, în funcție de contextul național, precum și dublarea cotei
acesteia în țările cel mai puțin dezvoltate
9.3. Creșterea accesului întreprinderilor mici și mijlocii, în special în țările în
curs de dezvoltare, la servicii financiare, inclusiv la credite la costuri accesibile, și
integrarea acestora în lanțuri și piețe de valori
9.4. Până în 2030, modernizarea infrastructurii și retehnologizarea industriilor
pentru a le face durabile, cu o eficiență sporită a utilizării resurselor și adoptare
la nivel mai mare a unor tehnologii și procese industriale nepoluante și ecologice,
toate țările acționând în conformitate cu capacitățile lor
9.5. Intensificarea cercetării științifice, modernizarea capacităților tehnologice
ale sectoarelor industriale în toate țările, în special în țările în curs de dezvoltare,
inclusiv, până în 2030, încurajarea inovării și sporirea substanțială a numărului de
lucrători din cercetare și dezvoltare raportați la 1 milion de persoane și a cheltuielilor publice și private pentru cercetare și dezvoltare
9.a. Facilitarea dezvoltării unei infrastructuri durabile și reziliente în țările în
curs de dezvoltare prin sporirea sprijinului financiar, tehnologic și tehnic acordat țărilor africane,țărilor cel mai puțin dezvoltate, țărilor în curs de dezvoltare
fără ieșire la mare și micilor state insulare în curs de dezvoltare
9.b. Sprijinirea la nivel național a dezvoltării tehnologice, a cercetării și inovării în țările în curs de dezvoltare, inclusiv prin asigurarea unui mediu politic
favorabil, printre altele, diversificării industriale și adăugării de valoare la produsele
de bază
9.c. Creșterea semnificativă a accesului la tehnologia informației și comunicațiilor și depunerea de eforturi pentru a oferi tuturor acces la internet, la prețuri
accesibile, în țările cel mai puțin dezvoltate, până în 2020
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Obiectivul 10. Reducerea inegalităților în interiorul țărilor și între țări
10.1. Până în 2030, realizarea treptată și durabilă a creșterii veniturilor celor
mai săraci 40% din populație, într-un ritm mai rapid decât al mediei naționale
10.2. Până în 2030, întărirea și promovarea incluziunii sociale, economice și
politice a tuturor, indiferent de vârstă, sex, dizabilitate, rasă, etnie, origine, religie,
statut economic sau de alt tip
10.3. Asigurarea egalității de șanse și reducerea inegalităților în materie de
rezultate, inclusiv prin eliminarea legilor, politicilor și practicilor discriminatorii
și promovarea legislației, politicilor și acțiunilor adecvate în acest sens
10.4. Adoptarea de politici, în special politici fiscale, salariale și de protecție
socială, pentru realizarea treptată a unei mai mari egalități
10.5. Îmbunătățirea reglementării și monitorizării piețelor și instituțiilor financiare globale și consolidarea punerii în aplicare a acestor reglementări
10.6. Asigurarea creșterii vocii și reprezentări țărilor în curs de dezvoltare în
procesul decizional din instituțiile economice și financiare internaționale astfel
încât instituțiile să devină mai eficiente, mai credibile, mai responsabile și mai
legitime
10.7. Facilitarea migrației și mobilității ordonate, sigure, reglementate și responsabile a persoanelor, inclusiv prin punerea în aplicarea a unor politici în materie
de migrație planificate și bine gestionate
10.a. Implementarea principiului tratamentului special și diferențiat pentru
țările în curs de dezvoltare, în special pentru țările cel mai puțin dezvoltate, în
conformitate cu acordurile Organizației Mondiale a Comerțului
10.b. Încurajarea asistenței oficiale pentru dezvoltare și a fluxurilor financiare, inclusiv a investițiilor străine directe, pentru statele în care este cel mai mult
nevoie, în special țările cel mai puțin dezvoltate, țările africane, statele insulare mici
în curs de dezvoltare și țările în curs de dezvoltare fără ieșire la mare, în conformitate cu planurile și programele lor naționale
10.c. Până în 2030, reducerea la mai puțin de 3% a costurilor de tranzacționare pentru remiterile de bani efectuate de migranți și eliminarea circuitelor
de transfer al banilor cu costuri mai mari de 5%
Obiectivul 11. Dezvoltarea unor orașe și așezări umane favorabile
incluziunii, sigure, reziliente și durabile
11.1. Până în 2030, asigurarea accesului tuturor la locuințe adecvate, sigure
și la prețuri accesibile, precum și la servicii de bază și modernizarea cartierelor
mărginașe
11.2. Până în 2030, asigurarea accesului tuturor la sisteme de transport sigure, accesibile și durabile, la prețuri accesibile, îmbunătățind siguranța rutieră, în
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special prin extinderea transportului public, acordând o atenție specială nevoilor
persoanelor aflate în situații vulnerabile, femeilor, copiilor, persoanelor cu dizabilități și persoanelor vârstnice
11.3. Până în 2030, consolidarea unei urbanizări favorabile incluziunii și durabile și întărirea capacității de planificare urbană și management participative,
integrate și durabile, în toate țările
11.4. Consolidarea eforturilor de protejare și conservare a patrimoniului cultural și natural al lumii
11.5. Până în 2030, reducerea semnificativă a numărului de decese și a numărului de persoane afectate de dezastre și reducerea substanțială a pierderilor economice directe în raport cu produsul intern brut global cauzate de dezastre, inclusiv
de catastrofe legate de apă, în special în ceea ce privește protecția persoanelor sărace
și a celor aflate în situații vulnerabile
11.6. Până în 2030, reducerea impactului negativ pe cap de locuitor al orașelor
asupra mediului, inclusiv acordând o atenție specială calității aerului și gestionării deșeurilor municipale și altor metode de gestionare a deșeurilor
11.7. Până în 2030, asigurarea accesului universal la spații verzi și la spații
publice sigure, favorabile incluziunii și accesibile, în special pentru femei și
copii, persoane vârstnice și persoane cu dizabilități
11.8. Sprijinirea stabilirii de legături economice, sociale și de mediu pozitive
între zonele urbane, periurbane și rurale prin consolidarea planificării dezvoltării
naționale și regionale
11.a. Până în 2020, creșterea substanțială a numărului de orașe și așezări umane care adoptă și implementează politici și planuri integrate favorabile incluziunii,
utilizării eficiente a resurselor, atenuării și adaptării la schimbările climatice, rezilienței la dezastre, și dezvoltarea și implementarea, în conformitate cu Cadrul de
la Sendai pentru reducerea riscurilor de la dezastre în perioada 2015-2030, a unui
management holistic al riscului la dezastre la toate nivelurile
11.b. Sprijinirea țărilor cel mai puțin dezvoltate, inclusiv prin asistență financiară și tehnică, pentru a construi clădiri durabile și reziliente utilizând materiale
locale
Obiectivul 12. Asigurarea unor modele de consum și producție durabile
12.1. Implementarea Cadrului pe 10 ani pentru programele privind modelele
de consum și producție durabile, cu participarea tuturor țărilor, țările dezvoltate
preluând conducerea, luând în considerare dezvoltarea și capacitățile țărilor în curs
de dezvoltare
12.2. Până în 2030, asigurarea unei gestionări durabile și a unei utilizări eficiente a resurselor naturale
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12.3. Până în 2030, reducerea la jumătate a risipei de alimente pe cap de
locuitor la nivel mondial, în rețeaua de comerț cu amănuntul și la consumator și
reducerea pierderilor alimentare de-a lungul lanțurilor de producție și aprovizionare, inclusiv pierderile post- recoltare
12.4. Până în 2020, asigurarea gestionării raționale din punct de vedere ecologic
a substanțelor chimice și a tuturor deșeurilor pe toată durata ciclului lor de viață,
în conformitate cu cadrele internaționale convenite, și reducerea semnificativă a
eliberării lor în aer, apă și sol, pentru a reduce la minimum impactul negativ asupra
sănătății umane și asupra mediului
12.5. Până în 2030, reducerea substanțială a generării de deșeuri prin prevenție, reducere, reciclare și reutilizare
12.6. Încurajarea întreprinderilor, în special a întreprinderilor mari și transnaționale, să adopte practici durabile și să integreze informațiile privind dezvoltarea
durabilă în ciclul lor de raportare
12.7. Promovarea unor practici de achiziții publice durabile, în conformitate
cu politicile și prioritățile naționale
12.8. Până în 2030, asigurarea faptului că toate persoanele au informații și cunoștințe relevante privind dezvoltarea durabilă și un stil de viață în armonie cu natura
12.a. Sprijinirea țărilor în curs de dezvoltare pentru a-și consolida capacitatea științifică și tehnologică care să le permită să avanseze către modele de consum
și producție mai durabile
12.b. Dezvoltarea și implementarea de instrumente de monitorizare a impactului asupra dezvoltării durabile pentru un turism durabil care să creeze locuri
de muncă și să promoveze cultura și produsele locale
12.c. Raționalizarea subvențiilor ineficiente pentru combustibili fosili care
încurajează risipa de resurse prin eliminarea distorsiunilor pieței, în funcție de
contextul național, inclusiv prin restructurarea impozitării și eliminarea treptată
a acestor subvenții dăunătoare, acolo unde există, pentru a reflecta impactul lor
asupra mediului, ținând seama pe deplin de nevoile și condițiile specifice țărilor în
curs de dezvoltare și minimizând posibilele efecte negative asupra dezvoltării acestora într-un mod care protejează comunitățile sărace și pe cele afectate
Obiectivul 13. Luarea de măsuri urgente pentru a combate schimbările
climatice și impactul acestora2
13.1. Consolidarea rezilienței și a capacității de adaptare la pericolele legate
de climă și la dezastrele naturale, în toate țările
Recunoscând că principalul mecanism internațional interguvernamental de negociere a răspunsului global la schimbările climatice este Convenția-cadru a Națiunilor Unite asupra schimbărilor
climatice
2
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13.1. Integrarea măsurilor privind schimbările climatice în politicile, strategiile și planificarea naționale
13.1. Îmbunătățirea educației, sensibilizării populației și a capacității umane și
instituționale în materie de atenuare a schimbărilor climatice, adaptare, reducere a
impactului și alertă timpurie
13.a. Punerea în aplicare a angajamentului asumat de țările dezvoltate, părți
la Convenția-cadru a Națiunilor Unite asupra schimbărilor climatice, în vederea
mobilizării în comun a 100 miliarde USD anual până în 2020 din toate sursele,
pentru a răspunde nevoilor țărilor în curs de dezvoltare, în contextul unor acțiuni
de atenuare semnificative și a transparenței în punerea în aplicare și operaționalizarea deplină a Fondului verde pentru climă, prin capitalizarea acestuia cât mai
curând posibil
13.b. Promovarea mecanismelor de creștere a capacității de planificare și gestionare eficiente ale schimbărilor climatice în țările cel mai puțin dezvoltate și în
statele insulare mici în curs de dezvoltare, inclusiv punându-se accent pe situația
femeilor, tinerilor, a comunităților locale și marginalizate
Obiectivul 14. Conservarea și utilizarea durabilă a oceanelor, mărilor și
resurselor marine pentru o dezvoltare durabilă
14.1. Până în 2025, prevenirea și reducerea semnificativă a poluării marine de
toate tipurile, în special cea produsă de activități terestre, inclusiv deșeurile marine
și poluarea cu nutrienți
14.2. Până în 2020, gestionarea și protejarea durabilă a ecosistemelor marine
și de coastă pentru a evita un impact negativ semnificativ, inclusiv prin consolidarea rezilienței acestora, și luarea de măsuri pentru restaurarea acestora în vederea
restabilirii sănătății și productivității oceanelor
14.3. Reducerea și rezolvarea problemei impactului produs de acidificarea oceanelor, inclusiv prin intensificarea cooperării științifice la toate nivelurile
14.4. Până în 2020, reglementarea eficientă a pescuitului și stoparea pescuitului excesiv, a pescuitului ilegal, nereglementat și nedeclarat și a practicilor de
pescuit distructive și implementarea de planuri de management fundamentate
științific, în vederea restabilirii stocurilor de pește în cel mai scurt timp posibil, cel
puțin la niveluri care permit obținerea unei producții maxime durabile, ținând cont
de caracteristicile biologice
14.5. Până în 2020, conservarea a cel puțin 10% din zonele de coastă și marine, în conformitate cu legislația națională și internațională, pe baza celor mai
bune informații științifice disponibile
14.6. Până în 2020, interzicerea anumitor forme de subvenții pentru pescuit
care contribuie la capacitatea de pescuit excedentară și la pescuitul excesiv,
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eliminarea subvențiilor care contribuie la pescuitul ilegal, nereglementat și
nedeclarat și abținerea de a introduce noi subvenții de acest tip, recunoscând
că un tratament special și diferențiat adecvat și eficient pentru țările în curs de
dezvoltare și țările cel mai puțin dezvoltate ar trebui să constituie parte integrantă
a negocierilor Organizației Mondiale a Comerțului privind subvențiile pentru
3
pescuit
14.7. Până în 2030, creșterea beneficiilor economice pentru statele insulare
mici în curs de dezvoltare și țările cel mai puțin dezvoltate din utilizarea durabilă a
resurselor marine, inclusiv prin gestionarea durabilă a pescuitului, acvaculturii și
turismului
14.a. Aprofundarea cunoștințelor științifice, dezvoltarea capacității de cercetare și transferul tehnologiei marine, luând în considerare criteriile Comisiei Oceanografice Interguvernamentale și orientările privind transferul de tehnologie
marină, pentru a îmbunătăți sănătatea oceanelor și pentru a spori contribuția
biodiversității marine la dezvoltarea țărilor în curs de dezvoltare, în special a statelor insulare mici în curs de dezvoltare și a țărilor cel mai puțin dezvoltate
14.b. Facilitarea accesului pescarilor care practică pescuitul la scară redusă
și artizanal la resurse marine și piețe
14.c. Îmbunătățirea conservării și utilizării durabile a oceanelor și a resurselor
acestora prin implementarea dreptului internațional, astfel cum este reflectat
în Convenția Organizației Națiunilor Unite privind dreptul mării, care prevede
cadrul juridic pentru conservarea și utilizarea durabilă a oceanelor și a resurselor
acestora, astfel cum se reamintește la punctul 158 din „Viitorul pe care îl dorim”
Obiectivul 15. Protejarea, restaurarea și promovarea utilizării durabile
a ecosistemelor terestre, gestionarea durabilă a pădurilor, combaterea
deșertificării, stoparea și inversarea procesului de degradare a solului și
stoparea declinului biodiversității
15.1. Până în 2020, asigurarea conservării, restaurării și utilizării durabile a
ecosistemelor de apă dulce terestră și continentală și a serviciilor conexe, în special a pădurilor, a zonelor umede, a munților și a zonelor aride, în conformitate
cu obligațiile prevăzute de acordurile internaționale
15.2. Până în 2020, promovarea punerii în aplicare a gestionării durabile a tuturor tipurilor de păduri, stoparea defrișărilor, restaurarea pădurilor degradate și
creșterea substanțială a împăduririi și reîmpăduririi la nivel global
15.3. Până în 2030, combaterea deșertificării, restaurarea terenurilor și solurilor degradate, inclusiv a terenurilor afectate de deșertificare, secetă și inundații,
3
Luând în considerare negocierile în curs ale Organizației Mondiale a Comerțului, Agenda de
dezvoltare de la Doha și mandatul ministerial de la Hong Kong.
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și depunerea de eforturi pentru realizarea unei lumi care să nu provoace degradarea solului
15.4. Până în 2030, asigurarea conservării ecosistemelor montane, inclusiv a
biodiversității acestora, pentru a le spori capacitatea de a oferi beneficii esențiale pentru o dezvoltare durabilă
15.5. Adoptarea de măsuri urgente și semnificative pentru a reduce degradarea habitatelor naturale, pentru a stopa declinul biodiversității și, până în 2020,
protejarea și prevenirea dispariției de specii amenințate
15.6. Promovarea unei distribuiri corecte și echitabile a beneficiilor generate
de utilizarea resurselor genetice și promovarea unui acces adecvat la aceste resurse,
astfel cum s-a convenit la nivel internațional
15.7. Adoptarea de măsuri urgente pentru a pune capăt braconajului și traficului de specii de floră și faună protejate și pentru a aborda problema cererii și ofertei
în domeniu
15.8. Până în 2020, adoptarea de măsuri pentru a preveni introducerea și
pentru a reduce semnificativ impactul speciilor alogene invazive asupra ecosistemelor terestre și acvatice, și pentru a controla sau eradica speciile prioritare
15.9. Până în 2020, integrarea protecției ecosistemului și biodiversității în
planificarea națională și locală, în procesele de dezvoltare, în strategiile de reducere a sărăciei și în conturile naționale
15.a. Mobilizarea și creșterea semnificativă a resurselor financiare din toate
sursele pentru conservarea și utilizarea durabilă a biodiversității și ecosistemelor
15.b. Mobilizarea unor resurse semnificative din toate sursele și la toate nivelurile pentru a finanța gestionarea durabilă a pădurilor și pentru a oferi țărilor în
curs de dezvoltare stimulente adecvate pentru a promova o astfel de gestionare,
inclusiv pentru conservare și reîmpădurire
15.c. Îmbunătățirea sprijinului global pentru eforturile de combatere a braconajului și traficului de specii protejate, inclusiv prin sporirea capacității comunităților locale de a găsi mijloace alternative care să le asigure o subzistență
durabilă
Obiectivul 16. Promovarea unor societăți pașnice și favorabile incluziunii,
pentru o dezvoltare durabilă, asigurarea accesului tuturor la justiție și
crearea unor instituții eficiente, responsabile și favorabile incluziunii, la
toate nivelurile
16.1. Reducerea semnificativă a tuturor formelor de violență și a ratei deceselor asociate acestora, pretutindeni
16.2. Stoparea abuzurilor, exploatării, traficului și a tuturor formelor de violență și de tortură împotriva copiilor
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16.3. Promovarea supremației statului de drept la nivel național și internațional și asigurarea accesului egal la justiție pentru toți
16.4. Până în 2030, reducerea semnificativă a fluxurilor ilicite financiare și
de arme, consolidarea activităților de recuperare și restituire a activelor furate și
combaterea tuturor formelor de criminalitate organizată
16.5. Reducerea substanțială a corupției și mitei sub toate formele acestora
16.6. Dezvoltarea unor instituții eficiente, responsabile și transparente, la toate nivelurile
16.7. Asigurarea unui proces decizional receptiv, favorabil incluziunii, participativ și reprezentativ la toate nivelurile
16.8. Extinderea și consolidarea participării țărilor în curs de dezvoltare la instituțiile de guvernare globală
16.9. Până în 2030, garantarea unei identități juridice pentru toți, inclusiv
prin înregistrarea nașterilor
16.10. Asigurarea accesului public la informație și protejarea libertăților fundamentale, în conformitate cu legislația națională și acordurile internaționale
16.a. Sprijinirea instituțiilor naționale relevante, inclusiv prin cooperare internațională pentru consolidarea capacității acestora la toate nivelurile, în vederea
prevenirii violenței și combaterii terorismului și infracționalității, în special în țările în curs de dezvoltare
16.b. Promovarea și aplicarea de legi și politici nediscriminatorii pentru o dezvoltare durabilă
Obiectivul 17. Consolidarea mijloacelor de punere în aplicare și revitalizarea
parteneriatului global pentru dezvoltare durabilă
Finanțe
17.1. Consolidarea mobilizării resurselor interne, inclusiv prin sprijinul internațional acordat țărilor în curs de dezvoltare, pentru a îmbunătăți capacitatea
internă de colectare a impozitelor și a altor venituri
17.2. Asumarea țărilor dezvoltate de a implementa pe deplin angajamentele
oficiale de asistență pentru dezvoltare, inclusiv angajamentul mai multor țări dezvoltate de a atinge ținta de 0,7% din venitul național brut pentru asistența oficială
pentru dezvoltare (AOD/VNB) pentru țările în curs de dezvoltare și de 0,15 până
la 0,20% din AOD/VNB pentru țările cel mai puțin dezvoltate; furnizorii de AOD
sunt încurajați să aibă în vedere stabilirea unei ținte de a consacra cel puțin 0,20%
din ODA/VNB țărilor cel mai puțin dezvoltate
17.3. Mobilizarea de resurse financiare suplimentare pentru țările în curs de
dezvoltare, din surse multiple
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17.4. Sprijinirea țărilor în curs de dezvoltare pentru atingerea sustenabilității
datoriei pe termen lung, prin politici coordonate, menite să încurajeze finanțarea,
reducerea sau restructurarea datoriei, după caz, și soluționarea problemei datoriei
externe a țărilor sărace cu datorii mari, pentru a reduce datoria cu risc ridicat de
neplată
17.5. Adoptarea și implementarea regimurilor de promovare a investițiilor
pentru țările cel mai puțin dezvoltate
Tehnologie
17.6. Consolidarea cooperării nord-sud, sud-sud, la nivel triangular regional și
internațional și a accesului la știință, tehnologie și inovare și consolidarea schimburilor de cunoștințe în termeni conveniți de comun acord, inclusiv prin îmbunătățirea coordonării între mecanismele existente, în special la nivelul Organizației
Națiunilor Unite, și prin intermediul unui mecanism global de facilitare a tehnologiei
17.7. Promovarea dezvoltării, transferului, diseminării și difuzării tehnologiilor ecologice către țările în curs de dezvoltare, în termeni favorabili, inclusiv în
condiții privilegiate și preferențiale, convenite de comun acord
17.8. Operaționalizarea deplină a băncii de tehnologie și a mecanismului de
consolidare a capacităților în materie de știință, tehnologie și inovare pentru țările
cel mai puțin dezvoltate până în 2017 și îmbunătățirea utilizării tehnologiei generice, în special a tehnologiei informației și comunicațiilor
Consolidarea capacităților
17.9. Consolidarea sprijinului internațional pentru implementarea unor capacități eficiente și specifice în țările în curs de dezvoltare pentru a sprijini planurile
naționale de implementare a tuturor obiectivelor de dezvoltare durabilă, inclusiv
prin cooperarea nord-sud, sud-sud și la nivel triangular
Comerț
17.10. Promovarea unui sistem comercial multilateral universal, reglementat,
deschis, nediscriminatoriu și echitabil în cadrul Organizației Mondiale a Comerțului, inclusiv prin încheierea negocierilor în cadrul Agendei de dezvoltare de la Doha
17.11. Creșterea semnificativă a exporturilor țărilor în curs de dezvoltare, în
special în vederea dublării cotei de exporturi mondiale a țărilor cel mai puțin dezvoltate, până în 2020
17.12. Realizarea punerii în aplicare la timp a accesului fără aplicarea de taxe
vamale sau contingente, pe o bază durabilă, pentru toate țările cel mai puțin dezvoltate, în conformitate cu deciziile Organizației Mondiale a Comerțului, inclusiv
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asigurarea că regulile de origine preferențiale aplicabile importurilor din țările cel
mai puțin dezvoltate sunt transparente, simple și facilitează accesul la piețe
Probleme sistemice
Co e re nța p oli t ic ă și i nst i t uț ion al ă
17.13. Consolidarea stabilității macroeconomice globale, inclusiv prin coordonarea și coerența politicilor
17.14. Îmbunătățirea coerenței politicilor de dezvoltare durabilă
17.15. Respectarea marjei de decizie și a leadership-ului fiecărei țări în ceea
ce privește elaborarea și punerea în aplicare a politicilor de eradicare a sărăciei și de
dezvoltare durabilă
Par te ne r i ate mul t i par t i te
17.16. Consolidarea parteneriatului global pentru dezvoltare durabilă, completat de parteneriate multipartite care să permită mobilizarea și împărtășirea de
cunoștințe, expertiză, tehnologie și resurse financiare, pentru a sprijini atingerea
obiectivelor de dezvoltare durabilă în toate țările, în special în țările în curs de dezvoltare
17.17. Încurajarea și promovarea unor parteneriate eficiente în domeniul public, public-privat și al societății civile, pe baza experienței și strategiilor acestora
de a obține resurse
Date , moni tor i z are și res p ons a bi li t ate
17.18. Până în 2020, îmbunătățirea sprijinului pentru dezvoltarea capacităților
pentru țările în curs de dezvoltare, inclusiv pentru țările cel mai puțin dezvoltate
și pentru statele insulare mici în curs de dezvoltare, pentru a spori în mod semnificativ disponibilitatea unor date de înaltă calitate, oportune și fiabile, dezagregate
pe venit, sex, vârstă, rasă, etnie, statutul migrației, dizabilitate, locație geografică
și alte caracteristici relevante pentru contextele naționale.
17.19. Până în 2030, utilizarea inițiativelor existente pentru a stabili indicatorii de progres în dezvoltarea durabilă care să completeze produsul intern brut și să
sprijine dezvoltarea capacităților statistice în țările în curs de dezvoltare

CONTEXT GLOBAL

Clima şi geopolitica
Schimbările climatice – multiplicator de riscuri pentru
securitatea globală
Elisabeta Cristina Dinu

Efectele schimbărilor climatice devin din ce în ce mai relevante pentru conflicte și
securitate. Cercetările arată că schimbările climatice facilitează izbucnirea conflictelor violente, influența climei asupra conflictelor fiind substanțială. Încă din 2003,
Uniunea Europeană a identificat efectele schimbărilor climatice asupra problemelor de securitate - dezastrele naturale, degradarea mediului și concurența pentru resurse exacerbează conflictele1. Aceste efecte au cel mai mare impact în zone afectate
de sărăcie și cu populații în creștere, dar și dincolo de acestea, facilitând conflicte
precum disputele cu privire la rutele comerciale.
Escaladarea conflictelor
Relația dintre schimbările climatice și conflictele violente este similară creșterii ratei accidentelor auto în zilele ploioase: „accidentele auto aproape întotdeauna sunt
rezultatul unei forme de eroare mecanică sau de eroare a șoferului; precipitațiile
abundente, însă, cresc probabilitatea apariției erorilor critice sau erorilor mici care
produc efecte în cascadă, și care în final generează un accident auto.”2
Deși condițiile climatice nu cauzează neapărat conflicte în mod direct, acestea pot exacerba factorii de risc deja existenți care duc la apariția și escaladarea
conflictelor. Acești factori de risc premergători izbucnirii conflictelor violente
includ inegalitățile economice ridicate și excluziunea socială, fragilitatea instituțiilor de stat, tensiunile sociale, crima organizată și terorismul sau presiunile
politice internaționale. Strategia globală a Uniunii Europene din 2016 a subliniat
că schimbările climatice și degradarea mediului se împletesc cu aceste amenințări
deja existente.3
1
Consiliul Uniunii Europene, „Strategia europeană de securitate - O Europă sigură într-o
lume mai bună,” Bruxelles, 2003.
2
Marshall Burke, Solomon M.Hsiang, și Edward Miguel, „Climate and Conflict,”Annual Review of Economics, nr.1,2015, p.579.
3
David Michel, „Climate Security, Conflict Prevention, and Peacebuilding,” The EU and Climate Security: Toward Ecological Diplomacy, Carnegie Europe, 2021.
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Conflictele interpersonale, ceea ce denumim generic infracțiuni, pot fi exacerbate de schimbările climatice - studii experimentale în psihologie sugerează că
indivizii sunt mai predispuși să se comporte violent unul față de celălalt dacă temperaturile ambientale sunt mai ridicate.4 Mai mult, în zone cu venituri mici, vremea
extremă care afectează venitul agricol este asociată cu rate mai mari de violență
personală și infracțiuni asupra proprietății.5
De asemenea, temperaturile ridicate cresc riscul conflictelor între grupuri, cum
ar fi violența politică organizată, războaiele, revoltele sau invaziile. În sens mai larg,
schimbările climatice maximizează riscurile apariției conflictelor de resurse, impactul economic al variațiilor climatice fiind substanțial în ce privește dinamicile sociale. Spre exemplu, scăderea precipitațiilor poate crește riscul de conflict comunitar,
conflict politic organizat, schimbări de conducere politică și lovituri de stat.6
Migrația climatică
Cetățenii din Shishmaref, o comunitate de coastă din Alaska situată pe o insulă care
a fost afectată de inundații și eroziune, au votat în august 2016 să se mute într-o
zonă continentală cu o altitudine mai ridicată;7 în timpul mandatului Președintelui
Anote Tong, Guvernul Republicii Kiribati, o națiune insulară din Oceanul Pacific
a cărui teritoriu se situează la mai puțin de doi metri deasupra nivelului mării, a
dezvoltat un program de relocare permanentă a populației – programul „migrație
cu demnitate” avea două faze și includea cumpărarea a mii de hectare de pământ în
Fiji, potențială destinație pentru relocare.8
Schimbările climatice forțează deja mii de oameni să migreze, iar numărul migranților climatici are potențialul de a crește în următorii ani, exercitând astfel o
presiune suplimentară asupra stabilității și rezilienței societăților pe tot globul.
Astăzi, 1% din suprafața planetei reprezintă o zonă abia locuibilă din punct
de vedere climatic și până în 2070 se estimează că această porțiune a planetei se
va extinde până la 19%, cuprinzând zone care găzduiesc miliarde de oameni.9
Aldert Vrij, Jaap Van Der Steen și Leendert Koppelaar, „Aggression of police officers as a
function of temperature: An experiment with the firearms training system,” Journal of Community & Applied Social Psychology, nr.5, 1994.
5
David S. Blakeslee and Ram Fishman, „Weather Shocks, Agriculture, and Crime: Evidence
from India”, SSRN Scholarly Paper, Rochester, NY: Social Science Research Network, 9 iulie 2015.
6
Burke, Hsiang, and Miguel, „Climate and Conflict,” 590.
7
Amy Martin, „An Alaskan village is falling into the sea. Washington is looking the other way,” The World from PRX, 2018, URL: https://www.pri.org/stories/2018-10-22/alaskan-village-falling-sea-washington-looking-other-way, accesat 17 iulie 2021.
8
Jakob Schou Kupferberg, „Migration and dignity – relocation and adaptation in the face
of climate change displacement in the Pacific – a human rights perspective,” The International
Journal of Human Rights, 2021.
9
Abrahm Lustgarten, „The Great Climate Migration has Begun (Part I),” The New York Times,
ProPublica, și the Pulitzer Center, 2020, URL: https://www.nytimes.com/interactive/2020/07/23/
magazine/climate-migration.html, accesat 17 iulie 2021.
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Colapsul instituțional și civilizațiile istorice
Cercetările arată și că variațiile climatice au contribuit la prăbușirea mai multor
civilizații istorice. De exemplu, seceta recurentă a jucat un rol important în prăbușirea civilizației Maya,10 în ciuda nivelului său ridicat de dezvoltare și adaptabilitate. Mayașii aveau strategii diverse de acumulare și stocare a apei, printre care
proiectarea orașelor pentru captarea apei din precipitații sau construirea orașelor
pe maxime topografice pentru a utiliza gradientul hidraulic în distribuția apei prin
intermediul unor sisteme de irigații complexe. Cu toate acestea, sistemul creat de
om depinde în cele din urmă de precipitații; dovezi precum tiparele de abandon ale
orașelor corelate cu perioadele de secetă începând cu aproximativ 760 d.Hr. indică
faptul că schimbările climatice au jucat un rol important în prăbușirea civilizației
clasice Maya11.
Schimbările climatice pot facilita colapsul instituțiilor statului la mai multe
niveluri. Sub presiune crescută, instituțiile existente pot ceda, ducând la schimbări
majore în configurațiile instituțiilor de guvernare.12 Astfel de procese de reconfigurare instituțională și înlocuire a liderilor politici implică niveluri variate de coersiune și violență.
În perspectivă
Deși este greu de anticipat cât de extins va fi efectul schimbărilor climatice asupra securității și conflictelor violente, aceste efecte vor testa nivelul de reziliență
al societăților din întreaga lume. Izbucnirea conflictelor ca urmare a presiunilor
exercitate de schimbările climatice cel mai probabil „va depinde de prezența sau
absența mecanismelor de coping alternative la nivel societal, cât și de cât de acut va
fi nivelul de marginalizăre politică și economică”13 în societățile afectate. Astfel,
asigurarea rezilienței, atât a guvernelor, cât și a întregii societăți în profunzime
este estențială pentru combaterea amenințărilor amplificate de schimbările climatice.
În același timp, fie că vorbim de infrastructură critică sau de amenințări transfrontaliere, integrarea problemelor de mediu în programele de prevenire a conflictelor, precum și în strategiile de politică externă este necesară pentru prezervarea
securității și stabilității politice pe termen lung. De asemenea, este important ca
forțele armate să reevalueze nevoile de apărare în contextul efectelor schimbărilor
D. A. Hodell et al., „Solar forcing of drought frequency in the Maya lowlands,” Science, Vol.
292, nr. 5520, 2001.
11
Gerald H. Haug et al., „Climate and the Collapse of Maya Civilization,” Science, Vol. 299,
nr. 5613, 2003.
12
S.M.Hsiang, M.Burke, and E.Miguel, „Quantifying the Influence of Climate on Human
Conflict,”Science,Vol.341,nr.6151, 2013.
13
Hanne Fjelde and Nina von Uexkull, „Climate triggers: Rainfall anomalies, vulnerability
and communal conflict in Sub-Saharan Africa,” Political Geography, nr.7, 2012.
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climatice, și să investească în dobândirea unei înțelegeri integrate a felului în care
problemele de mediu sunt conectate la și influențează problemele de securitate.14
Integrarea problemelor climatice în mod sistematic în eforturile diplomatice și în
politicile de apărare ale statelor și organizațiilor internaționale, dincolo de programele specifice pentru răspunsuri la dezastre, este și va rămâne foarte semnificativă
în viitorul apropiat.

14
Richard Youngs, „Climate Change and EU Security Policy: An Unmet Challenge,” Carnegie
Europe, 2014.

Geopolitica schimbărilor climatice
Marco Badea

Lumea a intrat într-un accelerator al istoriei și în criză de timp în ceea ce privește
combaterea schimbărilor climatice. Fenomenele meteorologice tot mai extreme și
mai răspândite în multe părți de pe glob1 sugerează că e nevoie de un dialog sincer
și acțiuni concrete, care să conducă la o reechilibrare a sistemului internațional,
nu doar din punct de vedere geopolitic, ci și din punct de vedere geoeconomic și
geosocial.
În următorii 20 de ani efectele fizice ale schimbărilor climatice vor fi tot mai
vizibile și ne vor afecta bunăstarea în mod direct. Țările cu economii emergente vor
fi cele mai puternic afectate. Dezbaterile interstatale cu privire la modalități de a
ajunge la emisii 0 vor fi din ce în ce mai aprige ce ar putea duce la instabilitate la
nivel global. În acest context, ne putem aștepta la potențiale conflicte armate pentru resurse naturale precum apa. În luna martie a acestui an, Consiliul Național de
Inteligență al SUA a publicat un document important numit „Global Trends 2040”2,
care este actualizat odată la 4 ani și servește drept ghid pentru politicienii americani dar și publicul general în ceea ce privește eventualele situații care s-au putea
configura pe termen mediu și lung în plan geopolitic, precum și cât de posibilă ar fi
izbucnirea a noi conflicte între marile puteri ale lumii.
Cinci scenarii care vor defini lumea, fiecare modelat în parte de potențiale
efecte ale schimbărilor climatice
În primul scenariu, consideră experții americani, lumea ar putea asista la o renaștere a democrațiilor. Acesta reprezintă cel mai optimist scenariu unde inovații
științifice vor ameliora substanțial efectele schimbărilor climatice sub o cooperare
solidă între Statele Unite, Uniunea Europeană și Marea Britanie. Încrederea în instituțiile statelor ar fi pe un trend ascendent, parțial datorită efectelor unor polihttps://www.digi24.ro/stiri/externe/temperatura-din-canada-a-atins-un-nou-record-de-495grade-celsius-zeci-de-oameni-au-murit-din-cauza-valului-istoric-de-canicula-1580155
2
https://www.dni.gov/files/ODNI/documents/assessments/GlobalTrends_2040.pdf
1
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tici precum Green New Deal. În același timp state cu regimuri autoritare precum
Rusia și China ar deveni din ce în ce mai imprevizibile datorită lipsei de creștere
economică și presiuni din partea propriilor populații. Cu toate acestea, rezerva în
cadrul acestui scenariu atât de optimist este dată de raportul publicat în luna iunie
de think-tank-ul Munich Security Conference (MSC) în ajunul summit-urilor G7
și NATO3, care prevedere că lumea a intrat într-o nouă competiție sistemică între
statele liberal-democratice și cele autocratice, iar mediul internațional este caracterizat în acest moment de două „stări de fapt”: competiția și cooperarea.
Raportul de anul acesta se bazează pe starea Occidentului și ordinea internațională, concurența crescândă între sistemele democratice și autocratice și modul
în care noul impuls transatlantic poate produce rezultate concrete, întruchipând
astfel definiția de lucru a politicii externe a noului președinte american Joe Biden:
competiția dintre democrație și autocrație reprezintă bătălia secolului al XXI-lea și
cine va prevala din aceasta.
„În timp ce competiția a devenit trăsătura definitorie a politicii mondiale, cele
mai critice amenințări la adresa umanității, de la schimbările climatice la cursele
de înarmare și noile pandemii, necesită o cooperare internațională pe scară largă.
Însă concurența și cooperarea nu numai că coexistă, ci se condiționează reciproc
din ce în ce mai mult”, se preciza în raportul anual al Conferinței de Securitate de
la München.
Al doilea scenariu ar fi reprezentat de o lume fără direcție, unde cooperarea
internațională ar fi limitată, iar sistemul de legi internaționale ar fi ignorat. Lipsa
de cooperare la nivel global pentru ameliorarea efectelor schimbărilor climatice,
dincolo de angajamentul pur declarativ al liderilor politici, va conduce la măsuri
legislative de avarie la nivel local ale căror efecte vor fi minore sau aproape inexistente. Un exemplu în acest sens este discursul dual al Chinei, cel mai mare poluator
al lumii. Deși s-a angajat începe să scadă treptat consumul de cărbune în perioada
2026-2030 și va ajunge la emisii zero până în 20604, China nu renunță la planurile
de investiții în centrale pe cărbune, consolidându-și în același timp proiecte de infrastructură mamut precum Shanghai sea wall5, care sunt menite să protejeze cele
mai importante centre urbane ale sale de creșterea nivelului mărilor și oceanelor.
Un raport publicat la sfârșitul lunii iunie de organizația non-profit Carbon
Tracker6, evidențiază faptul că Cinci țări asiatice pun în pericol ambițiile climatice
globale, investind în 80% din noile centrale pe cărbune planificate pentru a fi conhttps://securityconference.org/en/publications/munich-security-report-2021/
https://www.nytimes.com/2020/09/23/world/asia/china-climate-change.html
5
https://www.weforum.org/agenda/2019/06/how-china-s-sponge-cities-are-preparing-forsea-level-rise/
6
https://www.theguardian.com/environment/2021/jun/30/five-asian-countries-80-percentnew-coal-power-investment
3
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struite în lume. Astfel, China, India, Indonezia, Japonia și Vietnam intenționează
să construiască peste 600 de centrale electrice pe bază de cărbune.
Chiar dacă instalațiile solare și eoliene ar putea genera deja electricitate mai
ieftină decât mai mult de 85% din centralele pe cărbune existente în țară, iar până
în 2024 energia regenerabilă va putea întrece întreaga energie alimentată cu cărbune, China, care este cel mai mare investitor mondial în cărbune, intenționează
să-și mărească producția de energie electrică existentă de 1.100 de gigawați proveniți din centrale electrice pe cărbune cu încă 187 de gigawați. Măsura pare a fi în
dezacord cu declarația președintelui chinez, Xi Jinping, care declara în luna aprilie:
„Vom limita consumul de cărbune începând cu cincinalul 2021-2025 și vom renunța în cadrul celui următor, 2026-2030”7.
Al treilea scenariu de viitor privind o lume modelată de schimbările climatice are în vedere o stare de fapt neutră, fără schimbări majore. Mai exact, relația
tumultoasă dintre SUA și China se va ameliora, iar relațiile economice ar fi din nou
restabilite. Într-un astfel de scenariu, interdependența economică ar scădea șansele
de război geopolitic deschis între primele două cele mai mari puteri economice ale
lumii. Cu toate acestea, lipsa de schimbări majore din partea Washingtonului și
Beijingului va face ca problemele climatice pe termen lung să rămână nerezolvate
și amânate.
Cel mai bun mod de a contracara efectele dezastruoase ale schimbărilor de
mediu și climă ar consta într-o cooperare profundă între SUA și China, așa cum
s-a transmis în mod declarativ pe 17 aprilie 2021, atunci când Washingtonul și
Beijingul, într-un comunicat comun semnat la Shanghai de John Kerry, emisarul american pentru climă, și omologul său chinez, Xie Zhenhua8, au afirmat că
„consolidarea acțiunilor lor și cooperarea în procesele multilaterale, inclusiv în
legătură cu Convenția-cadru a ONU privind schimbările climatice și Acordul de
la Paris”.
Al patrulea scenariu a fi determinat de o lume izolată cu țări și continente
separate din mai multe puncte de vedere, atât economic, cât și social sau politic ori
tehnologic. Practic, o lumea în care discrepanțele se accentuează. Acesta este un
scenariu mai puțin optimist, în care cooperarea internațională, inclusiv în ceea ce
privește soluționarea problemelor de mediu, ar fi foarte fragilă. Într-un astfel de
viitor, în care cei puternici devin și mai puternici, iar cei slabi devin și mai slabi,
eforturile comune împotriva schimbărilor climatice, împotriva crizelor de sănătate
publică și împotriva sărăciei generalizate vor eșua categoric, ceea ce va conduce la o
situație în care țările vor lua măsuri individuale cu o eficientă scăzută.
https://www.reuters.com/world/china/chinas-xi-says-china-will-phase-down-coal-consumption-over-2026-2030-2021-04-22/
8
https://www.state.gov/u-s-china-joint-statement-addressing-the-climate-crisis/
7
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Conform unui rezumat tehnic de 137 de pagini, publicat la sfârșitul lunii trecute, al unui raport de peste 4.000 de pagini realizat de Grupul interguvernamental
de experți al ONU însărcinat cu evaluarea riscurilor asupra încălzirii globale datorită efectelor activității umane (IPCC), secolul XXI va fi un secol nemilos din punct
de vedere al schimbărilor climatice, iar țările sărace vor resimți cel mai puternic
consecințele9.
În ceea ce privește continentul european, acesta nu va fi străin de probleme.
Schimbările climatice nu vor influența, însă, numai Europa în ansamblu, ci vor avea
un impact direct și asupra Uniunii Europene. Sudul continentului va fi afectat mai
puternic decât nordul, ceea ce va conduce la o amplificare a diviziunilor existente
între state, cu implicații profunde pentru marele proiect politic al continentului.
Nordul Europei se va lupta cu inundații și incendii, determinate de încălzirea temperaturii medii globale cu până la 1,5 sau chiar 2 grade celsius față de perioada
preindustrială. În același timp, sudul Europei va fi lovit de secetă, căldură urbană
și declin agricol, fapt care va reprezenta una din cele mai mari defecțiuni politice a
Uniunii Europene.
Într-un viitor în care discrepanțele dintre țări și continente ar fi tot mai mari,
miliarde de oameni ar risca să fie expuși riscului unei lipse cronice a resurselor de
apă, zeci de milioane de persoane ar fi expuse foametei, iar zonele din apropierea
ecuatorului vor avea parte de o căldură în care nu se va putea supraviețui, cu excepția cazului în care se iau măsuri din timp, adică acum, pentru a construi sisteme de
apărare împotriva șocurilor climatice și pentru a reduce cât mai rapid emisiile de
dioxid de carbon din atmosferă.
Al cincilea scenariu ar fi un fel de dan al contextului, în care efectele schimbărilor climatice ar conduce la alianțe surprinzătoare precum cea între Uniunea Europeană și China. Țările care încă vor depinde de combustibili fosili vor fi reticente
în a se alătură eforturilor globale, ceea ce va conduce la o ulterioară izolare a acestora pe termen scurt și mediu și va reprezenta o amenințare existențială pentru largi
segmente ale populației pe termen lung.
Efectele schimbărilor climatice vor fi din ce în ce mai vizibile în următoarele
două decenii.10 Acestea vor varia în intensitate iar țările cu economii emergente vor
suferi mai mult datorită incapacității de a se adapta schimbărilor climatice datorită factorilor economici și geografici. Modelul economic curent din multe state în
curs de dezvoltare nu oferă soluții sustenabile care le-ar permite acestor țări să-și
crească reziliența în fața schimbărilor climatice concomitent cu un avans economic
vizibil. Practic guvernele statelor cu economii emergente sunt puse în fața dilemei
https://www.politico.eu/article/how-climate-change-will-widen-european-divide-road-tocop26/
10
https://www.dni.gov/index.php/gt2040-home/gt2040-structural-forces/environment
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de a alege între dezvoltare economică și mediu înconjurător. Deși pare o decizie
relativ simplă, având în vedere impactul pe termen lung al schimbărilor climatice,
necesitățile socio-economice curente sunt mult mai resimțite și vizibile la nivel de
societate.
Factorii care contribuie la degradarea mediului înconjurător
Conform unui raport al Națiunilor Unite din vara lui 2019, creșterea populației la
nivel global va ajunge la un total de aproximativ 9.7 miliarde de persoane până în
anul 205011. În sine, creșterea populației nu e o problemă, creșterea consumului
asociată creșterii populației este, în schimb, o adevărată provocare. La momentul
actual deja am depășit indicatorul planetary boundary, consumând de la an la an mai
multe resurse decât planeta poate genera. Odată cu creșterea populației și menținerea modelului actual de consum, această dinamică se va accentua progresiv12.
Urbanizarea excesivă și slab planificată, un exemplu recent fiind cel al Istanbulului, oraș ce se confruntă cu probleme în a aproviziona apă, reprezintă un alt factor
care va contribui substanțial la intensificarea schimbărilor climatice.13
Degradarea solurilor cauzată în parte de metode nesustenabile în agricultură
și defrișări excesive de pături forestiere vor conduce la fenomene meteo extreme și
din ce în ce mai frecvente: furtuni de tip uragan, inundații, secete. Zone aride vor
deveni și mai aride, zone umede și mai umede. Țările care depind de agricultură pluvială precum cele din Africa Subsahariană, America Centrală, zona Anzilor, Asia de
Sud și Australia vor fi foarte vulnerabile. Paradoxal însă unele țări precum Canada,
Rusia, sau cele din Scandinavia vor beneficia datorită latitudinii și verilor mai calde
propice recoltelor.
Managementul defectuos a resurselor de apă, care poate conduce la tensiuni
geopolitice legate de control asupra resurselor reprezintă un alt factor care intensifică schimbările climatice. Un exemplu notabil a fi Grand Ethiopian Renaissance
Dam, unul din cele mai largi proiecte de infrastructură din istoria recentă a Africii,
care deja a dus la tensiuni între Etiopia și Egipt cu privire la alocarea resurselor de
apă pentru baraj. 14
Un raport publicat în mai 2021 de ONG-ul internațional Carbon Disclosure
Project sublinia că, la nivelul anului 2018, 36% din orașele lumii erau deja amenințate de secete sau inundații severe, iar unul din 4 orașe nu au un buget dedicat
https://www.un.org/development/desa/en/news/population/world-population-prospects-2019.html
12
https://www.stockholmresilience.org/research/planetary-boundaries/the-nine-planetary-boundaries.html
13
https://www.dandc.eu/en/article/istanbul-drinking-water-has-gone-being-affordable-public-good-commodity
14
https://www.water-technology.net/projects/grand-ethiopian-renaissance-dam-africa/
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acțiunilor de prevenire sau atenuare a efectelor schimbărilor climatice la nivel global. De asemenea, 43% dintre orașe nu au planificări de adaptare pentru a asigura
siguranța cetățenilor și a infrastructurii critice.15 În consecință, fenomene din ce
în ce mai extreme vor face dificilă recuperarea societăților mai ales între cicluri cu
fenomene extreme.
Scăderea calității aerului, apei și hranei sunt consecințe evidente ale schimbărilor climatice. De asemenea acestea vor afecta și extinde aria geografică a unor boli
care s-ar extinde dincolo de arealul obișnuit. West Nile, Malaria, Febra Dengue ar
putea deveni boli din ce în ce mai comune în Europa și America de Nord.
Schimbările climatice ar putea genera o criză de sănătate publică în viitor, dar
oamenii de știință încă cercetează dacă acestea au jucat un rol în apariția pandemiei
COVID-19. „Nu se cunosc încă suficiente date pentru a spune că pandemia de coronavirus este legată de shimbile climatice”, se arată în proiectul de raport al IPCC,
într-o secțiune specială dedicată virusului SARS-CoV-2. Cu toate acestea, raportul
subliniază că „în general, se spune că schimbările climatice au crescut riscul apariției bolilor infecțioase prin conducerea mișcărilor de noi specii, inclusiv a vectorilor
și a rezervoarelor de boli, în noi populații umane și viceversa”.
Rusia, un acord care promite mult, fără a preciza o linie directoare
Potrivit Kremlinului, Vladimir Putin „acordă o mare importanță” realizării obiectivelor acordului climatic de la Paris, pronunțându-se pentru un „dialog lipsit de
politizare” pe această problemă. 16
Deși Rusia este al patrulea cel mai mare emițător de gaze cu efect de seră din
lume, președintele Federației Ruse, Vladimir Putin, a declarat în discursul său anual din aprilie că vrea ca emisiile nete totale de gaze cu efect de seră ale Rusiei să fie
mai mici decât cele ale Uniunii Europene în următorii 30 de ani, obiectiv pe care l-a
descris drept dur, dar realizabil. Emisiile de gaze cu efect de seră ale Rusiei reprezintă aproximativ jumătate din totalul emisiilor generate de cele 27 de țări din UE,
care combinate au mai mult de trei ori populația. Vladimir Putin a declarat că Rusia
trebuie să se adapteze la schimbările climatice și a ordonat crearea unei industrii de
reciclare a emisiilor de carbon.
Recent, în luna iulie, după o întâlnire între John Kerry și Vladimir Putin, Moscova a transmis că problema legată de schimbarea climatică reprezintă unul din
domeniile în care Rusia și Statele Unite au interese comune și abordări similare.17
15
https://www.cdp.net/en/articles/media/nearly-half-of-cities-lack-plans-to-keep-populationssafe-from-climate-threats
16
https://www.reuters.com/business/environment/putin-says-russias-greenhouse-gas-emissions-should-be-lower-than-eus-2021-04-21/
17
https://www.euronews.com/green/2021/07/14/president-putin-and-john-kerry-discuss-climate-change-in-phone-call-from-the-kremlin
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Rusia, unul dintre principalii producători de petrol și gaze pe piața mondială,
și-a asumat o serie de angajamente în ultimii ani, sugerând că ia în serios schimbările climatice, pe fondul creșterii incendiilor forestiere în fiecare vară în Siberia și
al topirii permafrostului, ceea ce pune în pericol mai multe orașe din zona arctică.18
Totuși, economia Rusiei depinde în mare măsură de exporturile de petrol, gaze
și resurse minerale, iar efortul de a combate schimbările climatice pune provocări
serioase pentru Kremlin. Totodată, deși construcția infrastructurii ecologice prin
utilizarea veniturilor din petrol și gaze naturale ar putea pregăti mai bine Rusia
pentru tranziția energetică, proiectele ecologice sunt încă percepute cu mare scepticism de o bună parte din societatea din Rusia.
Europa și marele pariu climatic
Până în 2019, UE și-a redus emisiile cu 24% față de nivelurile din 1990. În septembrie 2020, Comisia Europeană și-a stabilit planul pentru a reducere cu 55% emisiile
de CO2 până în 2030 și a declarat că cel puțin 30% din bugetul pe termen lung al UE
de 1,8 miliarde euro va fi cheltuit pentru măsuri care privesc schimbările climatice.
Pe 14 iulie 2021, Comisia Europeană a anunțat cadrul legislativ privind schimbările climatice, denumit „Fit for 55”, care e menit să ajute blocul comunitar să-și
atingă obiectivul de reducere a emisiilor de CO2 cu 55% până în 2030 și de a deveni
neutru în materie de carbon până în 2050.19
Pachetul de propuneri adoptat de Comisia Europeană prevedere politici publice europene în materie de climă, energie, utilizare a terenurilor, transporturi și
fiscalitate. Printre cele mai importante prevederi se numără:
• reducerea la zero a emisiilor de CO2 ale autovehiculelor noi din Uniunea Europeană începând cu anul 2035, ceea ce ar însemna de facto interzicerea vânzării de
noi automobile pe benzină și motorină începând cu acea dată
• impozitarea combustibilului pentru avioane
• taxarea emisiilor pentru transportul maritim
• instituirea unui așa-numit tarif la frontieră pentru carbon, care ar impune
producătorilor din afara UE să plătească mai mult pentru importul de materiale
precum oțelul și betonul
• Comisia Europeană dorește, în același timp, ca statele membre să renoveze
mai rapid clădirile care nu sunt considerate eficiente din punct de vedere energetic
Noile direcții vin în contextul în care deși emisiile generate de sectorul producerii de energie scad rapid, alte sectoare sunt blocate. Printre acestea se numără
emisiile din domeniul transporturilor, care reprezintă un sfert din totalul înregishttps://www.digi24.ro/stiri/externe/temperaturile-au-atins-30-de-grade-celsius-in-arcticarusa-iar-la-moscova-a-fost-doborat-un-record-vechi-de-100-de-ani-1535617
19
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/en/ip_21_3541
18
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trat la nivelul UE. Clădirile produc la rândul lor o treime din emisiile înregistrate la
nivelul blocului comunitar, în contextul în care, la fel ca în cazul agenților economici, multe case de la nivelul UE se încălzesc cu combustibil fosil. Una dintre cele
mai provocatoare schimbări va fi cea a sistemului de tranzacționare a emisiilor de
CO2. În prezent, scumpirea certificatelor de emisii reprezintă cel mai important
factor pentru prețurile record ale energiei, iar ținând cont de schimbările anticipate
este puțin probabil ca piața carbonului să se răcorească.
Bruxelles-ul consideră că, deși beneficiile politicilor UE în materie de climă
depășesc în mod clar costurile acestei tranziții pe termen mediu și lung, politicile
climatice riscă să exercite pe termen scurt o presiune suplimentară asupra gospodăriilor vulnerabile, a microîntreprinderilor și a utilizatorilor de mijloace de transport. Prin urmare, conceperea politicilor din pachetul „Fit for 55” repartizează în
mod echitabil costurile de combatere a schimbărilor climatice și de adaptare la acestea. Astfel, Comisia Europeană a propus o tranziție echitabilă din punct de vedere
social prin Fondul Social pentru Climă. Acesta e menit să ofere statelor membre o
finanțare specifică pentru a ajuta cetățenii să finanțeze investițiile în eficiența energetică, în noi sisteme de încălzire și răcire și în mobilitatea mai curată.
Fondul ar urma să fie finanțat din bugetul UE, utilizând o sumă echivalentă
cu 25% din veniturile preconizate din comercializarea certificatelor de emisii pentru combustibilii destinați clădirilor și transportului rutier. Acesta va oferi statelor
membre o finanțare de 72,2 miliarde euro, pentru perioada 2025-2032, pe baza
unei modificări specifice a Cadrului Financiar Multianual. Cu o propunere de a
recurge la o finanțare echivalentă din partea statelor membre, fondul ar mobiliza
144,4 miliarde euro pentru o tranziție echitabilă din punct de vedere social.
China și SUA, țări care la rândul lor s-au angajat la reducerea emisiilor de carbon, vor deveni parteneri de negocieri. Pachetul va schimba legislația în vigoare,
având forța de a produce efecte pentru cele 25 de milioane de afaceri la nivelul UE
și pentru cei aproape jumătate de miliard de oameni.
Obiectivele fac parte dintr-un efort global de combatere a schimbărilor climatice prin reducerea poluării atmosferice, în special a emisiilor de dioxid de carbon.
Acordul climatic de la Paris, semnat în 2015, își propune să mențină creșterea temperaturii globale cu mult sub 2 grade Celsius și, de preferință, la o creștere maximă
de 1,5 grade Celsius, pentru a preveni cele mai grave efecte ale schimbărilor climatice.
Trăim într-o lume schimbată
Pe 12 decembrie 2015, șeful diplomației franceze de atunci și președintele celei
de-a 21 Conferințe ONU privind Schimbările Climatice (COP21), Laurent Fabius
anunța, în aplauzele furtunoase ale audienței, semnarea Tratatului de la Paris. La
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șase ani distanță de la acel moment, efortul de combatere a schimbărilor climatice
parte mai accelerat ca niciodată, cel puțin declarativ. SUA, deși în mandatul președintelui Trump s-au retras din acord, au revenit la intenția de a face parte din țările
care conduc tranziția către zero emisii sub mandatul președintelui Biden. Uniunea
Europeană, odată cu instalarea noii Comisii Europene, prezidată de Ursula von der
Leyen, a anunțat în 2019 un amplu program de reducere a emisiilor, denumit European Green Deal. La rândul său, Marea Britanie, căreia îi revine președinția la
termen a COP26, ce urmează a fi organizată în noiembrie 2021, a stabilit țeluri
ambițioase pentru climă, precum interzicerea vânzării de noi automobile echipate
cu motoare pe benzină și motorină, precum și a automobilelor hibride, începând
din 2035, cu cinci ani mai devreme decât se preconiza anterior, în încercarea de a
reduce nivelul de poluare a aerului.20
Una din cele mai importante decizii ale Acordului de la Paris a fost de a permite
actorilor non-guvernamentali, incluzându-i pe primarii localităților, șefii companiilor, reprezentanții societății civile precum și tinerii sau chiar copiii, să acționeze
indiferent de ce hotărâri iau guvernele. Acest pas a făcut posibile mișcări globale
majore, în care copiii de școală, conduși de Greta Thunberg, i-au motivat pe părinți
și pe vârstnici să acționeze. Însă viitorul planetei nu poate fi decis doar prin demonstrații.
Dacă dorim cu adevărat să limităm încălzirea temperaturii medii globale la 1,5
grade Celsius față de perioada preindustrială e necesar ca toți actorii statali, dar și
non-statali, să-și sporească eforturile în mod considerabil pentru a combate criza
climatică. Conferința Națiunilor Unite privind schimbările climatice din 2021, care
se va desfășura între 1 și 12 noiembrie în orașul Glasgow, trebuie să fie și un forum
care să se adreseze victimelor care au suferit pierderi și pagube în urma încălzirii
globale și în care să se traseze liniile directoare pentru susținerea statelor care nu
pot singure să accelereze tranziția către o economie circulară și verde. În cazul în
care se va rata acest obiectiv, atunci întreaga întrunire COP 26 riscă să să transforme într-un eșec ce se va simți mai târziu, la sfârșitul acestui deceniu, când urgența
climatică nu va mai oferi timp de discuții pentru a acționa. Competiția, cooperarea
și inovarea tehnologică la nivel global vor fi factorii vor modela traiectoria planetei
în următoarele trei decenii și vor face ca Acordul climatic de la Paris să funcționeze
în continuare.

20

https://ukcop26.org

Marii actori statali – angajamente, colaborări, tensiuni
în dosarul schimbărilor climatice
Mălina Mîndruțescu

De ceva ani buni, chestiunea schimbărilor climatice a ajuns să fie un subiect tot mai
des întâlnit pe agenda publică la nivel internațional. În timp ce în fiecare vară citim
știri precum „temperaturi record în țară X cum m nu s-au mai înregistrat în 100 de
ani”, pe timpul iernii observăm tot mai multe avalanșe de zăpadă.
Conform WWF, între 1906 și 2005 media temperaturii globale crescuse cu 0.74
grade Celsius. Însă, până în 2015, media temperaturii globale se încălzise cu un
grad comparativ cu perioada pre-industrială, iar 16 dintre cei mai călduroși 17 ani
înregistrați în istorie au fost în secolul 21.
De ce se întâmplă aceste lucruri? În mare parte din cauza activității oamenilor.
Despăduririle, folosirea de combustibili fosili și intensitatea activităților agricole
sunt printre cele mai drastice cauze care dăunează mediului înconjurător, dar cu
siguranță nu sunt singurele.
Astfel, într-o lume lovită de crize pe toate părțile, problemele de lungă durată
tind să fie puse pe un loc secundar, agravând situația, iar problematica încălzirii
globale este cea mai mare provocare generațională prin care va trece societatea curentă.
Însă, pentru a contracara problemele cauzate de încălzirea globală o agenda
la nivel internațional ar trebui agreată și implementată la nivel național de fiecare
țară în parte. Sună simplist, dar un acord de o asemenea anvergură este greu de
materializat, darămite de pus în aplicare.
Așadar, în contextul în care nimic nu se întâmplă fără un cadru legislativ și fără
o agendă politică în spate, care este planul marilor actori statali pentru a adresa
această problemă care devine, pe zi ce trece, tot mai presantă?
Statele Unite ale Americii (SUA)
Administrația lui Joe Biden are o agendă ambițioasă pentru a contracara efectele
climatice. La finalul lunii iulie 2021, președintele Biden a anunțat că planul său de
infrastructură a fost aprobat într-un efort bipartizan: acesta va investi miliarde de
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dolari în construirea de căi navigabile și de drumuri de coastă pentru a controla
creșterea nivelului mării. De asemenea, acesta a mai declarat că va investi peste
7.5 miliarde de dolari cu scopul de a finanța peste jumătate de milion de stații de
încărcare pentru mașinile electrice.
Pe site-ul oficial de la Casa Albă, încălzirea globală este citată drept a doua cea
mai importantă prioritate din agenda politică a Administrației Biden – Harris,
după combaterea pandemiei de Covid-19.
La nivel internațional, colaborările dintre state sunt absolut esențiale când
vine vorba de gestionarea politicilor privind încălzirea globală. În aprilie 2021,
John Kerry, emisarul pe probleme climatice al președintelui Biden s-a întâlnit cu
omologul său chinez, Xie Zhenhua, iar aceștia au agreat să colaboreze împreună
pentru a combate efectele încălzirii globale.
China și SUA sunt țările care emit cele mai multe emisii de gaze din lume. Așadar, un astfel de angajament este notabil. Evoluția acestor discuții merită urmărite,
deoarece relațiile bilaterale dintre China și SUA sunt preponderent ostile. Astfel,
este posibil ca cele două țări să considere această provocare drept o cursă pentru a
ajunge la energie regenerabilă. Deși această dinamică nu va îmbunătăți relația celor
două țări, rezultatul ar putea fi unul îmbucurător pentru planetă.
China & Uniunea Europeană (UE)
În contextul presiunii care vine dinspre Washington, care a propus o serie ambițioasă de acțiuni pentru a limita efectele încălzirii globale, dar care vor fi dificil de
trecut prin Congres, China și Uniunea Europeană au prezentat în iulie 2021 un
plan extrem de ambițios pentru a limita emisiile de gaz. Pentru două dintre cele
mai mari economii ale lumii, colaborarea dintre Beijing și Bruxelles este una care
reconfirmă angajamentul celor două puteri pentru a adresa una dintre cele mai urgente probleme cu care se confruntă lumea întreagă în momentul actual.
Miercuri, 14 iulie, oficialii UE au propus un program economic amplu care ar
tăia în mod semnificativ dependența blocului european pentru combustibilii fosili
și ar impune pentru prima dată în istorie impozite adiționale pe importurile care
vin din țări cu rate mari de emisii de gaz. Aceste acțiuni vin și în contextul următoarei conferințe globale pe încălzire globală, care va avea loc în Glasgow în luna
noiembrie. În cadrul evenimentului, liderii celor mai puternice economii și democrații din lume vor discuta și propune soluții privind combaterea încălzirii globale.
Un asemenea plan de taxare a importurilor a adus cu sine și critici, în special
din partea principalilor parteneri comerciali ai blocului care nu sunt la fel de bogați
precum elită vestică a blocului european.
În cursul aceleași săptămâni, China urmează să lanseze programul său național de comercializare a emisiilor – un sistem care să creeze cea mai mare piață
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de carbon din lume și să dubleze ponderea emisiilor globale acoperite de astfel de
programe.
Rusia & SUA
John Kerry, oficialul american responsabil pentru încălzirea globală a fost într-un
tur de forță diplomatic în luna iulie. Pe lângă declarațiile pe care acesta le-a ținut
alături de omologul său chinez, Kerry s-a întâlnit la Moscova și cu ministrul rus de
externe, Sergei Lavrov.
De asemenea, încălzirea globală rămâne unul din puținele subiectele unde se
mai poate crea un front comun între SUA și țările cu care Washington are cele mai
ostile relații în momentul actual: China, respectiv Rusia.
De la summit-ul prezidențial de luna trecută dintre președintele Joe Biden și
omologul său rus, președintele Vladimir Putin, unde fiecare și-a păstrat o poziție
fermă față de propria țară, strategie și viziune asupra lumii, întâlnirea dintre Lavrov și Kerry reprezintă un pas în față în relația dintre cele două state. Astfel, întâlnirea dintre cei doi oficiali ar putea reprezenta o piatră de căpătai în direcția spre o
relație mai armonioasă între cele două mari puteri.
În timp ce deschiderea de cooperare a Rusiei cu SUA pe această temă este în
mare parte motivată de considerente politice (în principal pentru a asigura o discuție care să avantajeze Rusia în cadrul conferinței de la Glasgow din toamnă), încălzirea globală este una din principalele priorități ale agendei Administrației lui Joe
Biden. Subiectul este nu numai unul pe baza căruia fostul vice-președinte a candidat și a câștigat alegerile prezidențiale, dar o mare parte din discursul său politic de
la momentul învestiturii sale în ianuarie 2021 se bazează pe o centralizare a nevoii
de a adresa problema încălzirii globale. Pentru Washington, chestiunea încălzirii
globale este mult prea importantă pentru a fi lăsată la cheremul unor jocuri politice
cu Rusia.
Așadar, va fi interesant cât de mult va conta subiectul încălzirii globale ca și
principal decident în viitorul relației dintre Rusia și Statele Unite.
Concluzii
Încălzirea globală este și va rămâne una dintre cele mai presante, urgente și importante provocări ale conducerii globale și societății actuale. Pentru a adresa în mod
eficient și substanțial această problemă ce ne afectează pe toți, presiunea va deveni
tot mai mare asupra decidenților politici, iar nevoia de a acționa într-un mod coagulat și consensual va deveni o parte esențială a succesului acestui demers pe viitor.

Dezvoltarea sustenabilă – cel mai adecvat
răspuns la provocările climatice
Obiectivele de dezvoltare durabilă ale ONU – o abordare
globală transformațională către „zero” cu semn pozitiv
Nicoleta Nicolae-Ioana

Specia umană este în acest moment forța dominantă ce modelează înfățișarea Pământului, masa globală creată de oameni, așa-numita „masă antropogenică”, depășind întreaga biomasă1. Aceasta este dovada solidă că oamenii au cucerit natura și
planeta, devenind cea mai importantă specie dintre toate. Un vis foarte vechi, dar
nu unul sustenabil, dacă avem în vedere efectele secundare ale modului de viață al
oamenilor, cu focus special asupra mediului înconjurător.
Într-o lume centrată aproape exclusiv pe creștere și dezvoltare economică, paradigmă/sistem care consumă extrem de multe materii prime și resurse, generând
poluare și deșeuri în exces, omenirea se află la o mare răscruce în care nu are prea
multe variante de ales.
Schimbările climatice, degradarea ecosistemelor și pierderea biodiversității
aduc în atenția publică scenarii apocaliptice despre sfârșitul lumii pe o planetă cu
resurse finite, extincția mai multor specii animale și vegetale devenind o realitate
crudă a lumii pe care am creat-o. Și în acest sens, puținele opțiuni pe care oamenii le au la îndemână converg către schimbarea de paradigmă, de la incremental la
transformațional.
Astăzi, mai mult ca oricând omenirea este nevoită să își schimbe modul viață, cu accent pe modul de a face afaceri - „business as usual”, și toate celelalte
activități umane care au impact asupra mediului, mergând astfel spre „paradigma sustenabilității” - reducerea consumului de combustibili fosili, materii prime,
carne și alte resurse, și trecerea la economia circulară. Și în toată această poveste,
mediul de afaceri deține un rol cheie, care îi garantează un loc la masa de discuții
și, totodată îl responsabilizează și îl determină să adopte noua abordare globală,
transformațională - tranziția către economia verde, economia circulară, economia
sustenabilă, singura economie care mai poate garanta supraviețuirea pe termen
lung a omenirii.
1
Acestea sunt concluziile unui studiu publicat anul trecut de Elhacham et al. în revista Nature.
Studiul poate fi accesat la: https://www.nature.com/articles/s41586.
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Când a început să ne pese de mediu?
Deși efectele activităților umane asupra mediului au fost observate de-a lungul istoriei, preocupările globale legate de mediu nu sunt îndepărtate în timp. Au debutat cu Conferința Organizației Națiunilor Unite (ONU) privind Mediul Uman,
desfășurată la Stockholm în anul 19722, fiind accelerate după mai bine de 40 de
ani, odată cu lansarea Agendei 2030 pentru Dezvoltare Durabilă a ONU (2015).
Cu această ocazie, liderii lumii preiau propunerea ONU de a adopta un „plan comun pentru pace și prosperitate, pentru oameni și planetă, acum și în viitor”, cu
17 Obiective de Dezvoltare Durabilă (SDG/ODD) și 169 de ținte specifice pentru
„transformarea lumii noastre”. Este pentru prima dată când liderii mondiali3 se
angajează să acționeze în comun și să implementeze acest plan ambițios de acțiune,
bazat pe cei trei piloni ai Sustenabilității - economic, social și mediu, dar dedicat în
special oamenilor (zero foamete, sărăcie, discriminare, asigurare sănătate și educație de calitate etc.), apoi prosperității (bunăstare, creștere economică, producție și
consum responsabile etc.) și apoi planetei (acțiune în domeniul schimbărilor climatice, protejarea vieții acvatice și a celei terestre).
Principiile pentru investiții responsabile ale ONU și factorii ESG
Primii pași către economia verde au fost făcuți cu o decadă înainte de Agenda de
Dezvoltare Durabilă, tot la inițiativa ONU, prin Secretarul General de atunci, Kofi
Annan, care, la începutul anului 2005, i-a invitat pe cei mai mari investitori instituționali din lume să participe la procesul de elaborare a Principiilor pentru investiții
responsabile, aducând în atenția lumii criteriile ESG (de mediu, sociale şi de guvernanță). Un an mai târziu, ONU a lansat la Bursa de Valori din New York, împreună cu semnatarii fondatori, cele șase principii pentru investiții responsabile4 (PRI)
2
Până la Conferința ONU privind Mediul Uman din 1972, țările europene nu au manifestat un
interes special pentru legile referitoare la mediu. Acesta a fost momentul în care țările europene au
conștientizat importanța problemelor legate de mediu și au preluat ledearship-ul. La câteva luni după
această Conferință, în octombrie 1972, șefii de stat și de guvern ai Comunității Economice Europene
(CEE), reuniți într-un Summit de la Paris, au declarat că obiectivul de creștere economică trebuie
„echilibrat cu nevoia pentru a proteja mediul ”și au solicitat un program de acțiune. După un an, Comisia Europeană a dezvoltat primul său Program de Acțiune pentru Mediu. Din acest moment, țările
europene devin fruntașe în ceea ce privește elaborarea politicilor de mediu. Campbell-Mohn, C.I. and
Cheever, F. (2016) „Environmental law” [online]. Encyclopedia Britannica. Available at: https://www.
britannica.com/topic/environmental-law).
3
Conducătorii celor 193 state membre ale ONU, inclusiv România.
4
Cele șase principii pentru investiții responsabile sunt conform UNPRI:
1. Vom încorpora problemele ESG în analiza investițiilor și procesele decizionale.
2. Vom fi proprietari activi și vom încorpora problemele ESG în politicile și practicile noastre de
proprietate.
3. Vom solicita dezvăluirea adecvată a problemelor ESG de către entitățile în care investim.
4. Vom promova acceptarea și implementarea principiilor în industria investițiilor.
5. Vom lucra împreună pentru a ne spori eficacitatea în implementarea principiilor.
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care au astăzi peste 3.000 de semnatari. Demersul inițiat de Kofi Anan a luat forma
unei organizații independente - PRI, care lucrează în parteneriat cu ONU, și a cărei
menire este acea de a realiza un „sistem financiar global durabil”, încurajând adoptarea principiilor de investiții responsabile și colaborarea la punerea lor în aplicare, „prin încurajarea bunei guvernări, integrității și responsabilității, și abordând
obstacolele din calea unui sistem financiar durabil care se încadrează în practicile,
structurile și reglementările pieței5”.
Scopul PRI este, de asemenea, acela de a face mediul de afaceri să înțeleagă implicațiile investițiilor la nivelul factorilor ce țin de mediu, de social și de guvernanță (ESG), cu convingerea că un sistem financiar global eficient și sustenabil este o
necesitate pentru viitor, aducând beneficii mediului și societății, deopotrivă. Ținta
PRI este aceea de a aduce laolaltă, în următorii nouă ani, pe toți investitorii responsabili pentru a lucra împreună la crearea unei piețe sustenabile care să contribuie
la o lume mai prosperă pentru toți oamenii. Totodată, PRI definește „investiția responsabilă” ca fiind o strategie și o practică pentru a încorpora factorii de mediu,
sociali și de guvernanță (ESG) în deciziile de investiții și proprietatea activă. Iar
acolo unde mulți fac din obiectivele morale sau etice un scop primordial, investiția
responsabilă poate să fie și ar trebui să fie urmărită și de investitor a cărui singură
preocupare este performanța financiară6. De asemenea, introducerea principiilor
pentru investiții responsabile și criteriile legate de mediu, social și guvernanță în
ceea ce numim astăzi „afaceri verzi”, generează concepte noi, interschimbabile, precum „investiții durabile”, „investiții etice” și „investiții de impact” alături de miriade de abordări de investiții care iau în considerare factorii ESG.
Astăzi, în „secolul verde”, așa cum intitulează filosoful francez Debray vremurile pe care le trăim, din ce în ce mai multă lume vorbește despre ESG și SDG, ca
fiind parte din viețile și viitorul nostru, al „oamenilor verzi”. Încet încet ESG a devenit o realitate în lumea afacerilor. Marile companii au încorporat în managementul
lor aceste criterii, care devin din ce în ce mai importante atât în ceea ce privește
transparența, cât și pentru atragerea de investitori, dar și pentru menținerea afacerilor pe piață. Dacă se întreabă cineva de ce este nevoie de investiții responsabile
și de respectarea criteriilor ESG, răspunsul este destul de simplu: 1) pentru că sistemul financiar și mediul academic recunosc faptul că factorii ESG pot afecta riscul
și rentabilitatea; 2) pentru că acestea devin cerere de piață - investitorii solicită o
mai mare transparență cu privire la modul în care sunt investiți banii lor; 3) pentru că orientarea autorităților de reglementare merge către luarea în considerare a
6. Vom raporta fiecare despre activitățile noastre și despre progresele către punerea în aplicare
a principiilor.
5
Mai multe informații despre Principiile investițiilor responsabile găsiți în Broșura PRI publicată
în 2020 pe site-ul PRI: https://www.unpri.org/.
6
Broșura PRI (2020), pp.1-4. Accesibilă la: https://www.unpri.org/download?ac=10948.
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factorilor ESG ca parte din îndatoririle investitorilor față de clienții și beneficiarii
lor. De asemenea, este de reținut faptul că factorii ESG sunt numeroși și mereu în
schimbare. Dacă ne gândim la componenta de mediu, factorii la care facem referire
în acest moment sunt: schimbările climatice; epuizarea resurselor naturale; deșeurile; poluarea; defrișările etc. În ceea ce privește componenta socială, factorii ESG
fac referire la: drepturile omului; sclavia modernă; munca copiilor; condițiile de
muncă; relațiile cu angajații; și la a da ceva înapoi către comunitățile defavorizate.
În privința guvernanței, factorii cheie sunt: mita și corupția; salariile executive;
diversitatea și structura conducerii instituțiilor; lobby-ul politic și donațiile; dar și
strategia fiscală7.
Subiectul tranziției către o economie sustenabilă cu respectarea criteriilor ESG,
a fost abordat recent de conferința online organizată de publicația The Economist și
intitulată „Săptămâna Sustenabilității SUA”, care a dezbătut în prima zi deblocarea
investițiilor și măsurarea performanței ESG. Reprezentanții mai multor companii
americane și britanice au împărtășit astfel preocupările, modul de organizare și
experiențele lor în acest sens, totul fiind legat de paradigma sustenabilității. Mai
mulți vorbitori au subliniat importanța ESG care înseamnă evoluție și transparență, cu accent pus pe ceea ce apreciază părțile interesate: valori, înțelegerea materialității, și ceea ce este în interesul investitorilor. Iar provocarea cea mai mare este
aceea de a raporta cât mai rapid progresele făcute în raport cu ESG și strategiile de
sustenabilitate, dar și de a elimina efectul negativ al acestei noi abordări, și anume
„greenwashing-ul” sau „camuflajul verde” cum este tradus în limba română uneori.
Întrebarea nu este dacă vom face schimbarea către sustenabilitate,
ci când și în cât timp?
Invitat în deschiderea evenimentului The Economist, menționat mai devreme,
trimisul special al SUA pentru schimbările climatice, John Kerry, a declarat, cu
această ocazie, că provocarea viitorului nu este dacă vom face schimbarea către sustenabilitate, pentru că acest lucru se va întâmpla oricum, ci când vom face această schimbare, cu o preocupare legată de timp. Vom avea suficient timp să facem
această schimbare sistemică? Vom ajunge acolo suficient de rapid? Și adevărul este
că nu avem foarte mult timp la dispoziție. Oamenii de știință presupun că natura
mai poate rezista doar câteva zeci de ani, ținând cont de efectul de domino produs
de degradarea avansată. Conservaționiștii cer omenirii să redea naturii jumătate
din pământ pentru refacerea ecosistemelor (Half-Earth Project). Cu mici progrese
legate de protejarea biodiversității, omenirea s-a angajat la nivel global, prin semnarea Acordului de la Paris privind schimbările climatice (2015), să reducă emisiile
de carbon cu cel puțin 55% în 15 ani, până în 2030, cu o țintă extrem de ambițioasă
7

Idem, p.4.
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de neutralitate climatică - „zero emisii” până în 2050. Iar lucrurile sunt foarte clare.
Dacă nu reducem suficient emisiile de carbon în următorii nouă ani, responsabilitatea majoră revenind în acest sens statelor cunoscute a fi cei mai mari poluatori
ai lumii, menținerea încălzirii globale la 1.5 ° C și obținerea de emisii zero până în
2050 vor fi ținte imposibil de atins.
Cheia viitorului este, și de această dată, dorința statelor lumii, să fie independente, puternice și să genereze bunăstare. Astfel, capitalismul și creșterea economică rămân în centrul societăților noastre, fiind motorul ce generează bunăstarea
pe care o experimentăm astăzi, miliarde dintre noi. De aici pornește cursa mondială
către noile tehnologii sustenabile, invocată și de John Kerry la conferința amintită
anterior. Iar țările care vor fi în siguranță pe viitor sunt cele care își vor putea produce propria energie, lucru pe care îl vizează și SUA, și UE, și toate marile puteri.
În această nouă realitate, statele pot opta să amâne procesul transformațional, dar
vor rămâne în urma celor care au pornit deja această cursă, și vor depune eforturi
uriașe pentru a reduce decalajele și pentru a deveni sustenabile.
Nimeni nu va fi lăsat în urmă! Pactul verde european.
Economia circulară și bioeconomia
Dacă americanii, conștienți de timpul pierdut în mandatul Președintelui Trump,
sunt preocupați de faptul că s-ar putea să nu avem suficient timp pentru a gestiona
cu bine provocările legate de mediu, ONU marșează pe puterea magică a colaborării
și a parteneriatelor, pe soluțiile extraordinare pe care le furnizează știința și inovația, și „garantează” că „nimeni nu va fi lăsat în urmă”. Acest din urmă deziderat se
află și în atenția Uniunii Europene (UE) care dorește să devină lider mondial în gestionarea problemelor climatice și un ajutor de nădejde pentru toţi cei care au nevoie
de ghidaj. După model american, dar mult mai realist din punct de vedere științific,
Uniunea a lansat la finalul anului 2019 celebrul Pact verde european (The European
Green Deal) ca parte integrantă a Strategiei Comisiei Europene de punere în aplicare a Agendei 2030 a ONU și a obiectivelor de dezvoltare durabilă. Un Pact cu focus
pe creșterea economică sustenabilă și, în acest sens, transformarea UE pentru un
viitor durabil într-o economie modernă, competitivă și eficientă în ceea ce privește
utilizarea resurselor, în care „nicio persoană și niciun loc să nu fie lăsat în urmă”.
Și un Pact cu ținte climatice ambițioase: Europa să devină primul continent neutru
din punct de vedere climatic - cu „zero emisii de carbon” până în 2050, și cu o reducere masivă a emisiilor de gaze cu efect de seră de cel puțin 50-55% până în 2030,
în comparație cu nivelurile din 19908.
Comisia Europeană (2019) „Comunicarea Comisiei către Parlamentul European, Consiliul
European, Consiliu, Comitetul Economic și Social European și Comitetul Regiunilor - Pactul verde
european„ [online], Bruxelles, COM(2019) 640 final/3, p.5. Accesibil la: https://eur-lex.europa.eu/
legal-content/EN/TXT/?qid=1576150542719&uri=COM%3A2019%3A640%3AFIN.
8
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Un pilon esențial al Pactului verde îl reprezintă „economia circulară”, noul modelul economic de urmat de întreaga lume pentru salvarea planetei și asigurarea
resurselor necesare atât pentru noi, cei aproximativ opt miliarde de oameni de pe
Pământ, cât și pentru generațiile viitoare, - un concept lansat de multă vreme, dar
adoptat de Uniunea Europeană de abia în 2015. Sunt doar câțiva ani de când vorbim concertat, atât la nivel global, cât și regional și național, despre necesitatea
schimbării de paradigmă - tranziția de la „economia liniară tradițională”, care produce, folosește și aruncă, la „economia circulară” care produce mai mult utilizând
mai puține resurse, minimizând impactul asupra mediului, spre beneficiul tuturor.
Astfel, tranziția către o economie circulară, în cadrul căreia „valoarea produselor,
a materialelor și a resurselor este menținută în economie cât mai mult timp posibil și generarea de deșeuri este redusă la minimum”, este strategia pe care UE o
adoptă în vederea dezvoltării unei „economii durabile, cu emisii scăzute de dioxid
de carbon, eficientă din punctul de vedere al utilizării resurselor și competitivă”9.
Și în acest sens, Uniunea consideră că în decurs de o generație - 25 ani, industria și
toate lanțurile valorice vor avea puterea de a se converti la economia circulară și neutră cu privire la impactul asupra climei. Pentru toate acestea Uniunea Europeană
a pregătit un plan de acțiune care include politica „produselor durabile” cu focus pe
încurajarea întreprinderilor de a oferi consumatorilor produse reutilizabile, durabile și reparabile; reducerea și reutilizarea materialelor înainte de a fi reciclate; promovarea de noi modele de afaceri și stabilirea de cerințe minime pentru a împiedica
introducerea de produse dăunătoare mediului pe piața Uniunii. O atenție specială
este îndreptată asupra sectoarelor care utilizează resurse intensiv (e.g. sectorul textilelor, al construcțiilor, al produselor electronice și cel al materialelor plastice).
Pe lângă toate acestea, un alt concept important abordat de UE, încă din 2012,
este acela al „bioeconomiei”, promovat în Strategia Europa 2020 ca element esențial
pentru o creștere economică inteligentă și verde în Europa, cu scopul de „a îmbunătății managementul propriilor resurse biologice regenerabile” și de a deschide
„piețe noi și diversificate pentru produsele alimentare și pentru bioproduse”. Acest
model include, de asemenea, producția de resurse biologice regenerabile, precum
și conversia acestora resurse și a fluxurilor de deșeuri în produse cu valoare adăugată10 (e.g. alimente, hrană pentru animale, bioproduse și bioenergie). Conceptul
9
Comisia Europeană (2015) „Comunicare a Comisiei către Parlamentul European, Consiliu, Comitetul Economic și Social European și Comitetul Regiunilor - Închiderea buclei - un plan de acțiune
al UE pentru economia circulară” [online], Bruxelles, COM(2015) 614 final, p.2. Accesibil la: https://
eur-lex.europa.eu/resource.html?uri=cellar:8a8ef5e8-99a0-11e5-b3b7-01aa75ed71a1.0015.02/
DOC_1&format=PDF.
10
„Bioeconomia” cuprinde sectoarele agriculturii, silviculturii, pescuitului, producției alimentare și producției de pastă de hârtie și hârtie, precum și părți din industriile chimică, biotehnologică și
energetică și se bazează pe „științele vieții”: agronomie, ecologie, știința alimentelor și științe sociale,
biotehnologie, nanotehnologie, tehnologiile informației și comunicațiilor (TIC) și inginerie. „Biopro-
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este preluat de Pactul verde, fiind corelat și cu Strategia Uniunii Europene privind
managementul pădurilor în vederea obținerii rezilienței acestora și reducerii incidenței și amplorii incendiilor forestiere.
Progresele statelor privind Agenda 2030 pentru Dezvoltare Durabilă
și SDG-urile
Întorcându-ne la Agenda 2030 pentru Dezvoltare Durabilă, este important de urmărit care este progresul îndeplinit de state și mai ales ce este de făcut pentru atingerea tuturor țintelor la timp. Cele mai recente rapoarte elaborate de sau pentru
ONU, indică faptul că s-au făcut pași importanți în ceea ce privește atingerea unor
ținte, dar și referitor la implementarea și formarea de parteneriate, dar concluzia
unanimă este aceea că progresul este limitat, iar lumea nu este pe drumul cel bun
spre a atinge țintele de dezvoltare durabilă, fiind nevoie urgentă de răspunsuri mai
ambițioase, transformatoare și integrate. Omenirea mai are foarte multe lucruri de
făcut, în acest sens, și decizii dure de luat într-un timp extrem de scurt, pentru atingerea tuturor celor 17 obiective (SDG-uri), având în vedere riscul ridicat de degradare ireversibilă a ecosistemelor naturale care susțin viața. Referitor la progresele
făcute în implementarea SDG-urilor, Secretarul General al ONU, António Guterres,
subliniază, în prefața Raportului privind Obiectivele de Dezvoltare Durabilă 2019,
că se fac progrese în unele zone critice precum: sărăcia extremă, care a scăzut considerabil; rata mortalității copiilor sub 5 ani, care a scăzut cu 49% între 2000 și 2017;
imunizările în sistemul de sănătate, care au salvat milioane de vieți; accesul la electricitate pentru cea mai mare parte a populației lumii etc. Raportul ONU privind
progresul SDG-urilor arată, de asemenea, că statele semnatare iau măsuri concrete pentru protejarea planetei: dublarea ariilor marine protejate din 2010 până în
2019; măsuri pentru eliminarea pescuitului ilegal; dezvoltarea de politici naționale
pentru a răspunde provocărilor urbanizării rapide (în aprox. 150 de țări); peste 300
de politici și instrumente care susțin consumul și producția durabile (71 de țări și
Uniunea Europeană) 11.
De asemenea, Raportul global pentru dezvoltare durabilă 2019 elaborat de un
grup independent de oameni de știință, numit de către Secretarul General al ONU,
precizează că țările semnatare au început să încorporeze SDG-urile în planurile și
dusele” sunt produse obținute integral sau parțial din materii de origine biologică, cu excepția materiilor încorporate în formațiuni geologice și/sau fosilizate. Comisia Europeană (2012) „Comunicare a
Comisiei către Parlamentul European, Consiliu, Comitetul Economic și Social și Comitetul Regiunilor
- Inovarea în scopul creșterii durabile: O bioeconomie pentru Europa” [online] Bruxelles, COM(2012)
60 final, pp. 2-3. Accesibil la: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/RO/TXT/PDF/?uri=CELEX:52012DC0060&from=EN.
11
Raportul ONU privind Obiectivele de Dezvoltare Durabilă pe 2019 analizează progresul îndeplinit de state în privința fiecăruia dintre cele 17 SDG-uri. Mai multe informații sunt disponibile aici:
https://unstats.un.org/sdgs/report/2019/The-Sustainable-Development-Goals-Report-2019.pdf.
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strategiile naționale, și multe au înființat structuri de coordonare pentru implementarea coerentă a țintelor, cu mențiunea că din cele 110 revizuiri naționale voluntare depuse, în perioada 2016 - 2018, doar 35 de state au menționat măsuri
explicite pentru a lega obiectivele de bugetele lor naționale sau au luat în considerare o astfel de acțiune. Totodată, raportul evidențiază faptul că s-au intensificat inițiativele care vizează protejarea mediului, în special în ceea ce privește schimbările
climatice, utilizarea terenurilor, mărilor și oceanelor; părți importante din sectorul
privat au început să se îndepărteze față de modelele obișnuite de a face afaceri,
prin adoptarea și raportarea standardelor de durabilitate, iar mobilizarea societății
civile și a organizațiilor neguvernamentale în favoarea dezvoltării durabile este în
creștere12. Pe de altă parte, raportul evidențiază că, în pofida oricărui progres, mediul natural se deteriorează rapid, crește nivelul mărilor și oceanelor; se accelerează
acidificarea oceanelor; crește temperatura globală - ultimii patru ani fiind cei mai
calzi înregistrați; un milion de specii de plante și animale sunt expuse riscului de
extincție; iar solul continuă să se degradeze într-un ritm alarmant. Mai mult decât
atât, se pare că omenirea se mișcă prea încet în eforturile de a pune capăt suferinței
umane și de a crea oportunități pentru toți, crescând foametea mondială, menținând privarea de drepturi fundamentale, discriminarea, conflictele armate violente
și vulnerabilitățile la dezastrele naturale, și îngrădind accesul la sanitație, servicii
de sănătate și educație de calitate.
Concret, raportul elaborat de oamenii de știință pentru ONU trage un semnal
de alarmă pentru întreaga comunitate internațională asupra a patru dimensiuni
care nu se mișcă în direcția corectă: a) inegalitățile în privința creșterii; b) schimbările climatice; c) pierderea biodiversității; și d) creșterea cantității de deșeuri provenite din activitatea umană, evidențiind rolul esențial pe care îl are știința pentru
a pune capăt foametei, a combate schimbările climatice, a reduce inegalitățile și a
accelera progresul în cadrul ODD-urilor. O altă concluzie usturătoare este aceea că,
la nivelul anului 2019, nicio țară nu era capabilă să satisfacă „un set de nevoi umane de bază la un nivel durabil de utilizare a resurselor la nivel global”, toate statele
membre ONU fiind îndepărtate în grade diferite de „ținta generală de echilibrare a
bunăstării umane cu un mediu sănătos”13.
Această stare de fapt ridică un mare semn de întrebare legat de fezabilitatea
Agendei 2030 de dezvoltare durabilă și, implicit, capacitatea și voința statelor de a
realiza acest salt transformațional extraordinar. În schimb, oamenii de știință care
au lucrat la raportul global pentru dezvoltare durabilă, menționat anterior, sunt
12
Grup independent de oameni de știință (2019) „Raport global pentru dezvoltare durabilă
2019: Viitorul este acum - Știință pentru realizarea dezvoltării durabile” [online], ONU, New York,
pp.8-12. Accesibil la: https://sustainabledevelopment.un.org/content/documents/24797GSDR_report_2019.pdf.
13
Idem, p.21.
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mai optimiști, marșând pe știință - „știința durabilității” și pe inovare, fiind convinși că știința poate accelera realizarea obiectivelor de dezvoltare durabilă. Aceștia
propun șase puncte cheie pentru realizarea transformărilor necesare: 1) bunăstare umană și capabilități; 2) economii durabile și corecte; 3) sisteme alimentare și
modele nutriționale; 4) decarbonizarea energiei cu acces universal; 5) dezvoltare
urbană și periurbană; și 6) „patrimoniul” comun global de mediu (biodiversitate,
uscat, atmosferă și oceane), cu patru pârghii care să înlesnească transformările necesare: I. guvernanță; II. economie și finanțe; III. acțiune individuală și colectivă; și
IV. știință și tehnologie.
O altă mână de ajutor vine tot din partea ONU, care a lansat în anul 2020 inițiativa „Deceniul de acțiune” în vederea accelerării soluțiilor durabile pentru toate
marile provocări ale lumii - de la sărăcie și inegalitate de gen, la schimbările climatice și închiderea decalajului financiar, alături de un ghid de parteneriat care să ajute
la realizarea obiectivelor Agendei 2030 de dezvoltare durabilă. Tuturor sectoarelor
societății li se cere, astfel, să se mobilizeze în acest deceniu (2020-2030) și să acționeze pe trei niveluri:
A) acțiune globală pentru a asigura o conducere mai bună, mai multe resurse și
soluții mai inteligente pentru SDG-uri;
B) acțiune locală pentru realizarea tranzițiilor necesare în politicile, bugetele,
instituțiile și cadrele de reglementare ale guvernelor, orașelor și autorităților locale;
C) acțiune a oamenilor, inclusiv a tinerilor, societății civile, mass-media, sectorului privat, sindicatelor, mediului academic și alte părți interesate, pentru a genera
„o mișcare de neoprit” care să determine transformările necesare14.
Consum. Consumerism. Risipă alimentară. Foamete
Pe lângă pașii firești necesari pentru tranziția la energie, industrie și economie verde, umanitatea mai are de rezolvat problema „consumului” - manifestată atât în
țările dezvoltate, cât și în cele în curs de dezvoltare15, și tradusă de specialiști prin
concepte cu tentă negativă precum „consumerism” și „hiperconsumerism” - două
fațete ale lumii în care se produce mai mult decât se poate consuma, cu costuri
imense de mediu și de resurse. Conform, raportului publicat recent de Programul
ONU pentru Mediu - Food Waste Index 2021, în anul 2019 au fost aruncate la
14
Inițiativa de parteneriat, UNDESA - Stibbe, D. și Prescott, D. (2020) „The SDG Partnership
Guidebook: A practical guide to building high impact multi-stakeholder partnerships for the Sustainable Development Goals” [online], Prima ediție, p.4. Accesibil la: https://sustainabledevelopment.
un.org/content/documents/2698SDG_Partnership_Guidebook_1.01_web.pdf.
15
Conform datelor Băncii Mondiale referitoare la consumul global, cele aproape 4,5 miliarde
de persoane cu venituri mici din țările în curs de dezvoltare cheltuiesc mai mult de cinci trilioane de
dolari pe an, din care 2,3 trilioane de dolari/an pe alimente și băuturi. Banca Mondială (2014) „Global
Consumption Database: The developing world”s 4,5 billion low-income people already a $5 trillion
market”. Accesibil la: https://datatopics.worldbank.org/consumption/market.
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coșul de gunoi aproximativ 931 milioane tone de alimente, echivalentul a 18% din
totalul alimentelor disponibile consumatorilor, cea mai mare parte a acestor deșeuri fiind generate de gospodării16. Și paradoxul global din zilele noastre este că, în
timp ce se irosesc aproximativ un miliard de tone de alimente, 690 de milioane de
oameni sunt afectați de foamete, număr care ar putea crește din cauza pandemiei
de COVID-19, iar trei miliarde de oameni nu pot să-și permită o dietă sănătoasă, la
nivelul anului 201917.
Conștienți fiind de faptul că „economia lineară” și capitalismul au generat și
au încurajat consumul, creând un viciu – „shopping-ul”, generând miliarde de tone
de deșeuri - risipă de bunuri și alimente, fără prea multă reflecție asupra efectelor
și a caracterului finit al resurselor, și fără prea multe gânduri către milioanele de
oameni care se sting înfometați în țări sărace cu lideri inumani, trăim astăzi în lumea extremelor care ne sfâșie: de la bogăție și consum exagerat până la înfometare,
violență, abuz, degradare umană și distrugere ireparabilă a mediului. Iar această
realitate poate fi schimbată doar convingând și educând oamenii să consume mai
puțin, să refolosească produsele, să recicleze sau să doneze către cei defavorizați, cu
alte cuvinte să adopte stiluri de viață mai simple ghidați de noile curente precum
„anti-consumerismul”, „minimalismul”,„consumul etic” și „ecologismul”.
Pandemia și lecțiile sale
În această lume, care trebuie să facă față creșterii masive a populației mondiale și
presiunilor asupra mediului, schimbărilor climatice și epuizării rapide a resurselor naturale, trebuie schimbat radical modul de abordare a producției, prelucrării,
depozitării, consumului, risipei, reciclării, cu accent pe diminuarea la maximum a
consumului de resurse naturale, este nevoie mai mult ca oricând de o abordare globală transformațională către „zero” cu semn pozitiv. Pentru prima dată un „zero”
cu beneficii pentru noi toți: o lume cu zero foamete, sărăcie, discriminare, dar cu
sănătate, resurse și șanse egale pentru toți. O lume în care dreptul la aer curat, apă
pură și soluri sănătoase să fie garantat și asigurat atât pentru noi, cât și pentru
generațiile următoare.
Oamenii de știință au avertizat în mai multe rânduri asupra efectelor pe care
activitățile umane le au asupra mediului, fie că vorbim despre poluare, pierderea de
biodiversitate, consumul excesiv de resurse și multe dezechilibre - precum invazii
Raportul ONU arată că risipa alimentară a fost „substanțială indiferent de nivelul veniturilor”,
în aproape fiecare țară, gospodăriile generând 11% din „totalul alimentelor disponibile în etapa de
consum a lanțului de aprovizionare”, în timp ce serviciile alimentare și punctele de vânzare cu amănuntul risipesc doar 5% și, respectiv, 2%. Conform aceluiași document, la nivel global, s-au risipit 121
de kg de alimente pe cap de locuitor pe parcursul anului 2019, dintre care 74 de kg la nivel de gospodării. UNEP - Programul de Mediu al ONU (2021) „Food Waste Index Report 2021” [online]. Nairobi.
Accesibil la: https://www.ahgingos.org/wp-content/uploads/2021/03/FoodWaste.pdf.
17
Programul de Mediu al ONU (2021) „Food Waste Index Report 2021”, p.20.
16
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de insecte și epidemii. Iar astăzi devine evident ca singura soluție pe care o avem
pentru a îndrepta lucrurile este calea sustenabilității. Or realizarea dezideratelor
transformaționale necesare într-un timp atât de scurt, într-o lume „hiper-conectată”, necesită alegeri dificile, o conducere politică puternică și responsabilă, dar mai
ales colaborare globală - între guverne, mediul de afaceri, sectorul de finanțe, societate civilă, mediul academic și cetățeni. Realitatea zilelor noastre, în care nicio țară
nu este în prezent capabilă să ofere o viață de înaltă calitate pentru toți cetățenii
săi, în limitele resurselor naturale durabile, ne impune să schimbăm vechiul mod
de gândire și de lucru și să trecem la un nou mod de lucru colaborativ. Tranzițiile
către sustenabilitate pot fi făcute în diverse moduri, dar toate au nevoie de un efort
global, și toate necesită presiune publică concertată din partea societății civile, propagandă bazată pe dovezi, voință politică, diplomație dură (hard diplomacy), dar
și o înțelegere clară a instrumentelor politicilor publice, a piețelor și a altor factori
importanți18.
Este nevoie deci de implicarea mai activă și mai cuprinzătoare a societății civile, a cetățenilor interesați de mediu și a celorlalți actori (e.g. mediul de afaceri,
agenții, organisme internaționale etc.), cu scopul de a crește gradul de conștientizare și presiunea publică asupra guvernelor și societăților pentru atingerea obiectivelor de dezvoltare durabilă și tranziția către un mod de viață sustenabil! Este nevoie
de implicarea societății și a guvernelor, care ar trebui să folosească marketingul
social pentru a promova acest nou model - al sustenabilității și să găsească soluțiile
potrivite pentru lumea noastră în creștere! Nu în ultimul rând, rolul esențial al educației nu poate fi trecut cu vederea. Educația este crucială atât în ceea ce privește
reducerea inegalităților, aplicarea dreptății sociale, respectarea noilor principii - de
„a nu prejudicia în mod semnificativ” și „de a nu lăsa pe nimeni în urmă”, reducerea și apoi stoparea risipei alimentare, „educarea consumului”, schimbarea dietei
și încurajarea consumului de produse vegetale, reducerea ratei fertilității, cât și în
ceea ce privește reapropierea noastră de natură și conștientizarea beneficiilor pe
care aceasta ni le oferă. Educația generează conștientizare → schimbare a gândirii,
mentalității, atitudinii și comportamentului → responsabilizare. Și trebuie folosită
cu toată puterea pe care o are pentru a schimba la față lumea în care trăim!
Oamenii de știință consideră că, în acest moment, trebuie să depășim decalajul
dintre „ceea ce știm” și „ceea ce facem”! În acest demers global transformațional, în
spiritul Agendei 2030 de Dezvoltare Durabilă și al economiei circulare propuse de
UE, suntem toți parteneri și beneficiari, și astfel trebuie să depunem toți eforturi
pentru a ne schimba stilul de viață și a ajuta planeta să se revigoreze. Am reușit
să facem acest lucru acum 40 de ani, acționând cu curaj pentru refacerea „găurii
18
Ripple, W.J. et al. (2017) „World Scientists” Warning to Humanity: A Second Notice” [online],
BioScience, Volumul 67, pag. 1026–1028. Accesibil la: https://doi.org/10.1093/biosci/bix125.
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de ozon” de deasupra Antarcticii. Avem șansa să repetăm acel scenariu de succes,
astăzi, când Planeta ne avertizează că trebuie să ne oprim. Să ne oprim și să o luăm
de la capăt! De data aceasta întorcându-ne la simplitate și înțelepciune, însă cu beneficii tehnologice și informaționale inestimabile!
Și ne-am oprit recent! De frică! În primăvara anului trecut, peste viețile noastre a dat năvală o pandemie misterioasă și periculoasă generată de noul coronavirus
- SARS-CoV-2, care a afectat peste 188 de milioane de oameni, ucigând patru milioane19 și năucind întreaga planetă. Anul 2020 va rămâne în istoria noastră, a oamenilor, anul în care lumea s-a oprit în loc - oamenii au fost ținuți în case, industria s-a
oprit, transportul s-a diminuat, avioanele au fost ținute a sol, iar planeta a reușit,
fie și numai pentru câteva luni, să se liniștească și să se reechilibreze. Din martie
2020, am auzit pe mulți spunând că, odată cu pandemia COVID-19, „oamenii s-au
oprit și au respirat”. Au respirat un aer mai curat, au reauzit vocea naturii reînviate,
s-au bucurau de ea și s-au gândit chiar și pentru câteva clipe la ce ar putea să facă
să mențină mediul sănătos pe viitor. Aceasta a fost perioada de „lockdown” în care
oamenii s-au oprit din cursa în care sunt prinși de zeci de ani, orașele și-au recăpătat liniștea și aerul respirabil, iar natura, natura a înflorit. A fost un an extrem
de dificil, dar unul care a ridicat semne de întrebare uriașe, determinând lumea, în
fragilitatea sa, să învețe lecții extrem de importante.
În aceste vremuri pandemice, care ne-au schimbat viața aproape complet, gândurile și preocupările lumii întregi au fost și sunt încă îndreptate și asupra mediului.
Această perioadă dificilă ne oferă o bună oportunitate de reflecție și introspecție în
momentele dificile în care trăim, cu speranța că în viitor lucrurile se vor schimba în
bine. Cu toții ne dorim să trăim și să ne creștem copiii pe o planetă curată, sănătoasă, echilibrată și prietenoasă, care va fi casa noastră pentru nenumărate generații.
Acesta este locul pe care l-am moștenit de la bunicii și părinții noștri și suntem
obligați să îl îngrijim și să-l păstrăm în viață și sănătos pentru copiii noștri. Și astăzi
am ajuns aici, deoarece, preocupându-ne de confort și bunăstare, am uitat adesea
cât de important este mediul înconjurător pentru viața însăși!

19
Cifrele sunt furnizate de Worldometer și sunt accesibile la: https://www.worldometers.info/
coronavirus/.

Tendințe globale privind raportarea în domeniul
sustenabilității
Ramona Jurubiță

Întrebarea „Ce urmează?” este forța care mișcă oameni, companii, guverne și societăți întregi. Cu atât mai mult, de când a început pandemia COVID-19, întrebarea
„Ce urmează?” ne-a urmărit obsesiv. Și fie că am conștientizat sau nu, viitorul este
nescris, iar acțiunile sau lipsa lor, configurarea deciziilor sau neasumarea lor, înțelegerea tendințelor sau ignorarea acestora, sunt doar câteva dintre aspectele care
vor influența scrierea viitorului nostru. Uitându-ne la modul în care au fost gestionate și înțelese semnalele date ca urmare a Acordului de la Paris, dacă nu reușim
să controlăm un mediu complex, și de cele mai multe ori nu reușim, atunci cel mai
puternic lucru pe care îl putem face este să schimbăm modul în care ne comportăm
în acest mediu, folosind forța individului drept un catalizator al schimbării1. 2021
creează cadrul potrivit pentru aceasta transformare, uitându-ne numai la câteva
evenimente care se derulează în fața noastră:
Conferința anuală privind schimbările climatice (COP 26) din Marea Britanie,
Decizia SUA de a se alătura din nou Acordului de la Paris,
Ambiția Uniunii Europene (UE) de a fi lider în neutralitatea climatică prin
obiectivele din Pactul Ecologic European (European Green Deal) fiind un fel de
Apollo 11 moment al UE, similar cu ambiția SUA de acum 5 decenii de a trimite un
om pe lună.
Pandemia COVID-19 a demonstrat ce impact imediat și sistemic pot avea evenimentele cu risc major asupra tranzacțiilor comerciale, dar și asupra societății.
Acest lucru a evidențiat necesitatea companiilor să reconsidere modul în care abordează gestionarea riscurilor legate de climă. Pe măsură ce economia trece într-o
nouă fază de revenire și creștere, ne uităm din ce în ce mai atent asupra creșterii
sustenabile din câteva considerente importante:
Schimbările climatice reprezintă următorul risc, dar și următoarea oportunitate fără precedent.
1

Christiana Figueres, Tom Rivett-Carnac, „The future we choose”, Manila Press, 2020,
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Schimbările climatice au un impact ridicat, o probabilitate semnificativă de
materializare a riscurilor care decurg din acestea, dar și o oportunitate care necesită acțiuni urgente. Atât schimbările fizice din mediul nostru, cât și acțiunile de
îndeplinire a obiectivelor globale de decarbonare vor necesita o transformare economică, ghidată de schimbarea fundamentală a modelelor de afaceri.
Peste 67% din PIB-ul global este acum acoperit de o țintă „Net Zero”2, iar autoritățile de reglementare din întreaga lume se îndreaptă spre a-și susține obiectivele
cu reglementări și recomandări precum cele emise de Taskforce for Climate-Related
Financial Disclosures, sub auspiciile G20 Financial Stability Board.
Consiliile de management ale companiilor sunt deja sub presiunea părților interesate pentru a aborda problemele de mediu sau mai mult, pentru a îmbunătăți
obiectivele de decarbonare. Acum, cu un control sporit asupra modului în care o
companie gestionează riscurile și oportunitățile, imperativul de a acționa va deveni
doar mai puternic.
În acest context, 49% dintre liderii intervievați la nivel global de KPMG intenționează să implementeze politici ESG (Mediu, Social, Guvernanta Corporativa)
mai stricte. O vastă majoritate (89%) se concentrează pe consolidarea progresului
în domeniul sustenabilității și al schimbărilor climatice înregistrat de compania pe
care o gestionează ca rezultat al pandemiei. Aproape toți respondenții (96%) intenționează să amplifice prioritatea componentei sociale din programele ESG.3
Unul dintre instrumentele cheie la dispoziția lor este raportarea ESG. Odată
văzută ca bună practică, raportarea devine o piatră de temelie a eforturilor companiilor de a aduce un scop mai extins activităților pe care acestea le desfășoară.
Cercetarea având ca obiect raportarea privind sustenabilitatea, publicată sub
egida programului KPMG Impact la finalul anului 20204 include evaluarea privind
sustenabilitatea a 5200 companii din 52 de țări și jurisdicții, inclusiv România,
având ca obiectiv surprinderea tendințelor globale ce influențează raportarea privind sustenabilitatea, respectiv sprijinirea actorilor responsabili pentru pregătirea
raportării privind sustenabilitatea organizațiilor reprezentate.
Un avantaj al acestei cercetări este reprezentat de obiectivul de a ghida investitori, finanțatori, manageri și administratori de active sau agenții de rating în vederea includerii pilonilor ESG în evaluarea performanțelor și riscurilor de afaceri.
Cercetarea efectuată pune un accent pe trei aspecte cheie ale raportării privind sustenabilitatea, rezultând astfel câteva tendințe globale care trebuie avute în vedere
atunci când companiile, dar și autoritățile și partenerii sociali participă proactiv la
susținerea cadrului de raportare din perspectiva dezvoltării durabile:
https://eciu.net/netzerotracker
KPMG CEO Outlook Pulse Survey (https://home.kpmg/xx/en/home/insights/2021/03/ceooutlook-pulse.html)
4
https://assets.kpmg/content/dam/kpmg/xx/pdf/2020/11/the-time-has-come.pdf
2
3
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1. Rapoartele companiilor din perspectiva sustenabilității
sau a dezvoltării durabile
1.1. Numărul companiilor de top care raportează la nivel global
pe creștere durabilă a crescut în ultimii 30 de ani de la 17% la 80%
80% din companiile de top analizate la nivel global5 raportează pe sustenabilitate.
Trei state cunosc, în acest context, cea mai ridicată rată de raportare a dezvoltării
durabile a companiilor: Kazahstan (34%), Slovacia (21%) și Germania (19%). America de Nord și America Latină prezintă cea mai mare rată de raportare regională
printr-o cotă de 90% dintre companiile mari care au fost analizate.
În 2017, rata de raportare a companiilor din America de Nord atingea timid
7%. Saltul impresionant la o rată de 90% în numai trei ani arată o cotă regională de
100% în Mexic, 98% în SUA, 92% în Canada, în vreme ce Brazilia (75%), Argentina și Columbia (83% deopotrivă) depășesc media globală actuală a raportării, care
atinge un nivel de 77%.
În acest context, Americii de Nord îi urmează Asia, care a crescut cu 6% față de
cota de 84% din 2017 și Europa, care păstrează ritmul de raportare din ultimii trei
ani, la 77%, dar care înregistrează diferențe între zona de Est, acolo unde guvernele
au reacționat mai lent decât actorii omologi din Vest în integrarea Directivei de
raportare nefinanciară6 în regimul juridic intern.
Aceste scoruri ne indică faptul că raportarea dezvoltării durabile a fost integrată în strategia companiilor, sprijinită și de aspecte de reglementare, cum ar fi
de exemplu în Europa implementarea directivei UE de raportare nefinanciară la
nivelul legislației naționale ale statelor membre. În ultimii trei ani, evaluarea dezvoltării durabile și corelarea rezultatelor acestor analize cu datele ESG a generat un
cadru de reflecție ideal pentru dezvoltarea strategiilor de reziliență și ecologizarea
sistemelor financiare în diferite regiuni.
1.2. Raportarea privind dezvoltarea durabilă se face tot mai frecvent
utilizând rapoarte integrate
Proporția companiilor care au ales să raporteze atât informațiile financiare cât și
cele nefinanciare în cadrul aceluiași raport (raportare integrată) a 16% in 2020,
înregistrând o creștere cu 2 puncte procentuale față de 2017.
5
În studiul KPMG asupra dezvoltării durabile au fost analizate 5200 de companii ce cuprind top
100 de companii după cifra de afaceri din fiecare din cele 52 de țări şi jurisdicții analizate. Această
selecție asigură o acoperire largă a companiilor mari și mijlocii la nivel global.
6
Directiva 2013/34/UE în ceea ce privește prezentarea de informații nefinanciare și de informații privind diversitatea de către anumite întreprinderi și grupuri mari, modificata prin Directiva
2014/95/UE.
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1.3 GRI7 rămâne standardul cel mai utilizat la nivel global în ce privește
raportarea dezvoltării durabile
Standardele GRI se mențin ca cel mai frecvent utilizat cadru de raportate nefinanciară, aplicate de două treimi din companiile cuprinse în studiu. Aplicarea standardelor GRI, introduse la finalul anului 2016, a crescut semnificativ comparativ cu anul
2017. Alte standarde și linii directoare frecvent utilizate în raportări sunt cele ale
SASB8 (Consiliul pentru standarde de contabilitate pentru dezvoltarea durabilă) și
ISO9 (Organizația Internațională de Standarde).
1.4 Verificarea independentă a informațiilor cuprinse în raportările
pe dezvoltarea durabilă reprezintă o practică acceptată de majoritatea
companiilor de top
Numărul companiilor care investesc în misiuni de auditare/verificare de către terțe
părți a informațiilor privind sustenabilitatea a depășit cota de 50% pentru prima
dată din 1993, când a fost începută această cercetare de către KPMG.
Misiunile de verificare independentă a informațiilor privind dezvoltarea durabilă au devenit astfel o practică standard printre companiile de top la nivel global. Continuând analiza pe regiuni, am observat că în cazul companiilor chineze
(care raportează informații privind sustenabilitatea de puțin timp) o proporție
mică investește în verificarea independentă a informațiilor privind dezvoltarea
durabilă. La polul opus, cele mai importante rate de creștere a frecvenței auditării
informațiilor privind sustenabilitatea, în anul 2020 comparativ cu anul 2017, se
înregistrează în Spania (+38 de puncte procentuale) și Singapore (+35 de puncte
procentuale).
Ca bună practică, în Spania acest procent ridicat de creștere a fost determinat
de implementarea în legislația națională a prevederilor Directivei Europene privind
raportarea nefinanciară acompaniată de obligativitatea verificării independente a
raportării prin implicarea profesioniștilor din domeniu. Consecințe importante ale
acestor măsuri vor fi în anii următori atât îmbunătățirea calității controalelor interne ale companiilor, cât și îmbunătățirea calității misiunilor de verificare, ca urmare
a specializării profesionale.
7
GRI (Global Reporting Initiative) este o organizație internațională independentă care ajută
companiile și alte instituții să își asume responsabilitatea pentru impactul acestora, oferindu-le un
limbaj comun global pentru a comunica acest impact (https://www.globalreporting.org/about-gri/)
8
Consiliul pentru standardele de contabilitate pentru dezvoltarea durabila (SASB) este o organizație independentă nonprofit care stabilește standarde pentru a ghida divulgarea informațiilor de
durabilitate materială financiară de către companii către investitorii lor. Standardele SASB se concentrează pe problemele ESG care se așteaptă să aibă un impact financiar semnificativ asupra companiei,
menite să răspundă nevoilor majorității investitorilor (https://www.sasb.org/about/)
9
ISO este o organizație internațională independentă, neguvernamentală, cu un număr de 165
de organisme naționale de standardizare (https://www.iso.org/about-us.html)

CONTEXT GLOBAL / 163

2. Raportarea riscurilor din perspectiva biodiversității
Un raport al Swiss Re Institute a constatat că peste jumătate (55%) din PIB-ul global depinde de biodiversitate și servicii din întregul ecosistem, într-un moment în
care o cincime din țările lumii sunt expuse riscului de prăbușire a acestui ecosistemului.10 Companiile dar și ceilalți jucători din economie se bazează pe resursele
din natură si serviciile din ecosistem pentru a asigura sustenabilitatea pe întreg
lanțul valoric: materii prime în procesul de producție, colectarea, tratarea și reciclarea deșeurilor, menținerea calității aerului, solului și apei. Și la fel cum schimbările
climatice au înregistrat un progres rapid în ultimii anii, este de așteptat ca interesul
investitorilor și al autorităților publice în privința riscurilor legate de biodiversitate
să crească, mai ales prin prisma lansării TNCD (Task Force on Nature-Related Climate
Change), al cărei scop este acela de a ajuta investitorii, finanțatorii și asigurătorii să
înțeleagă riscurile legate de biodiversitate în companiile țintă.
Din perspectiva biodiversității există o clasificare11 a sectoarelor de activitate
în sectoare cu risc ridicat (industria construcțiilor, electricitate, retail alimentar,
industria minieră, industria petrolieră și de utilități, industria de divertisment și
hoteluri, papetărie și industria lemnului) și sectoare cu risc mediu (industria băuturilor, industria chimică, industria serviciilor financiare, retail general, retail
non-alimentar, industria farmaceutică și biotehnologie, tutun, servicii suport,
transport), clasificare utilizată în analiza efectuată de KPMG a raportărilor din perspectiva biodiversității. Astfel raportarea12 pentru companiile de top analizate la
nivel global din categoria risc mediu variază în funcție de sectorul de activitate, dar
ponderea este totuși scăzută la 9% pentru companiile din sectorul serviciilor financiare, 11% pentru companii din industria farmaceutică, 15% pentru companii din
transporturi. Dintre companiile care activează în sectoare cu risc ridicat procentele
de raportare cresc de la 28% în sectorul utilități, 31% în industria petrolieră, 36%
în retail alimentar, 40% în industria lemnului, până la 51% în industria miniera.
Procentele de raportare în industriile minieră, dar și petrolieră sunt justificate prin
presiunea socială de a face publice măsurile de remediere, intensificate mai ales în
situațiile unor dezastre ecologice. Cu toate acestea, raportarea riscului de pierdere
a biodiversității este destul de scăzut, în primul rând din cauza lipsei de înțelegere
a modului de cuantificare și estimare a impactului acestui risc, dar și ca urmare a
lipsei de instrumente și metodologii care să faciliteze aceasta înțelegere.
https://www.swissre.com/media/news-releases/nr-20200923-biodiversity-and-ecosystems-services.html
11
ACTIAM, ASN Bank, CDC Biodiversité (2018) Common ground in biodiversity footprint methodologies for the financial sector http://www.mission-economie-biodiversite.
com/publication/1833 (pagina 8 din N12 – rorking paper)
10

12
Pagina 6 din Cercetarea KPMG privind raportarea din perspectiva sustenabilitatii https://assets.kpmg/content/dam/kpmg/xx/pdf/2020/11/the-time-has-come.pdf
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Dacă ne uitam din punct de vedere geografic, companiile din America Latină
sunt în topul celor care raportează din perspectiva pierderii biodiversității cu un
procent de 31%, în timp ce sectorul de business din America de Nord este mult în
urmă, cu 13%. În Europa procentul de raportare este aproximativ 22% (cu Franța
64%, Germania 50%), în timp ce China raportează 10% iar Japonia 0%.
3.Raportarea riscurilor climatice si riscurile generate
de obiectivele de decarbonare
Două treimi din companiile cuprinse în cercetarea KPMG privind raportarea sustenabilității publică rapoarte care includ obiectivele de decarbonare, cu procente
ridicate pentru companiile din industria construcțiilor de mașini (80%), industria
minieră (72%), industria de utilități (71%), industria tehnologiei, media și telecomunicațiilor (70%), industria petrolieră (69%) în timp ce companiile din industria serviciilor financiare cu 57% si industria de sănătate (40%) se situează la polul
opus.
Dintre aceste companii, majoritatea își aliniază obiectivele de decarbonare
cu obiective externe cum sunt obiectivul privind încălzirea globală din Acordul
de la Paris, obiective regionale, prescrise de Pactul Verde European („EU Green
Deal”) sau obiective naționale13 (spre exemplu, obiectivele naționale determinate
prin Acordul de la Paris NDCs14, Franța obiectiv de net-zero până în 2050, Germania obiectiv de net-zero până în 2045, Slovacia obiectiv de net-zero până în
2050). Până la data acestei cercetări, România nu a publicat încă un document
oficial cu asumarea unor obiective de net-zero la nivel național, însă în contextul
Green Deal și al ambițiilor Comisiei Europene în privința decarbonării, această
strategie de asumare a obligațiilor de decarbonare la nivel local trebuie gândită în
perspectiva largă a evoluției economiei românești către o economie sustenabilă
și circulară.
4.Raportarea obiectivelor ONU de dezvoltare durabilă (ODD).
De la adoptarea în 2015 a celor 17 obiective de dezvoltare durabilă introduse de
Organizația Națiunilor Unite („ONU”) adeziunea statelor a crescut accelerat. Față
de 2017, când 39% din companiile cuprinse în cercetarea KPMG asupra raportării
privind sustenabilitatea și-au conectat obiectivele propriilor afaceri cu ODD, procentul în 2020 a crescut la 69%. În topul țărilor care au aderat și au corelat ODD cu
propriile afaceri sunt Japonia cu 94% din companii, Mexic și Spania 83%, Suedia
82%, Tailanda 81%, Olanda 79%. În Japonia procentul nu este întâmplător și este
https://www.climatechangenews.com/2019/06/14/countries-net-zero-climate-goal/
https://unfccc.int/process-and-meetings/the-paris-agreement/nationally-determined-contributions-ndcs/nationally-determined-contributions-ndcs#:~:text=The%20Paris%20Agreement%20and%20NDCs,the%20impacts%20of%20climate%20change.
13

14
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corelat cu inițiativa „Societatea 5.0”, un concept care este axat pe construirea unui
nou contract social și un model economic în care transformarea digitală a economiei (așa numita industrie 4.0) se propagă la toate nivelurile societății japoneze pe
fondul unei populații îmbătrânite.
Ca remarcă generală, analizând în detaliu calitatea rapoartelor pe acest segment, se observă o balanță înclinată semnificativ către punerea în evidență a contribuțiilor pozitive obținute de companii în atingerea acestor obiective. Or, pe
fondul presiunilor constante asupra companiilor, exercitate de investitori, organizații non-guvernamentale, salariați, s.a.m.d. o raportare echilibrată în care atât
impactul pozitiv, cât și cel negativ sunt făcute publice, va conduce către o creștere
a încrederii între companii și diverse părți interesate în evoluția și impactul acestora. Tot în această direcție, companiile ar trebui să își îndrepte atenția asupra
acelor ODD cu care pot avea un impact semnificativ, fie el pozitiv sau negativ,
analizând cu atenție domeniul de activitate al companiei, zona geografică și modelul de afacere. Din cercetarea efectuată, s-a remarcat faptul că cele mai multe
companii se orientează înspre ODD8: Muncă decentă și creștere economică, ODD
12: Consum și producție responsabile și ODD 13: Acțiune climatică și, în timp
ce foarte puține companii acordă atenție ODD14: Viața acvatică și ODD15 Viața
terestră.
Concluzie
Din cercetarea raportării privind sustenabilitatea efectuată de KPMG, am observat un progres diferit al companiilor către o raportare financiară și nefinanciară
integrată. Există variații considerabile între geografii și sectoare – așa cum a fost
dezvăluit în studiul „KPMG Towards Net Zero”15, care analizează în detaliu modul
în care cele mai mari companii din lume raportează riscurile climatice și tranziția
spre net-zero.
Unul dintre motivele acestei lipse de coerență în raportare constă în existența
unor standarde si cadre de raportare multiple. Din fericire, observăm o mișcare continuă spre standardizare, care ar trebui să conducă, în cele din urmă, la o
abordare globală unică. Reprezentanții Forumului Economic Mondial (WEF) prin
Consiliul IBC au demarat o inițiativă pentru a identifica un set universal de obiective ESG care să fie incluse în rapoarte anuale ale companiilor, inițiativă în urma
căreia a fost publicată în 2020 Cartea Albă intitulată „Măsurarea capitalismului
părților interesate: către obiective comune și raportarea consecventă a creării durabile a valorii”, definind 21 de obiective de bază, aliniate pe patru piloni de sustenabilitate: Guvernanța (angajamentul față de etică și beneficiile sociale pe care le
oferă), Planeta (responsabilitate față de mediu prin consum sustenabil, producție
15

https://assets.kpmg/content/dam/kpmg/xx/pdf/2020/11/towards-net-zero.pdf
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și operațiuni), Oamenii [aliniat cu ODD 1 (Eradicarea sărăciei), ODD 8 (Muncă
decentă și creștere economică), ODD 9 (Industrie, inovație și infrastructură) și 10
(Inegalități reduse)] și Prosperitatea (contribuția companiei la o creștere echitabilă
și inovatoare), care se aliniază la obiectivele de dezvoltare durabilă ale Organizației Națiunilor Unite.
Așadar, să ne așteptăm să vedem o accelerare a tendinței la nivel global către o
raportare obligatorie bazată pe un set de obiective și un cadru comun de raportare.

Manifestul de la Davos: de la capitalismul shareholderilor
la capitalismul stakeholderilor
Andrei Stoian

Luna mai a acestui an, moment în care se conturează eseul, pare una a dezmorțirii
pandemiei, a ieșirilor de lockdowns, a relaxărilor și a unei oarecare perspective de
normalitate. Mai sunt multe de pus la punct, de realizat, înainte de a ne declara
învingători în lupta cu un virus care ne-a dovedit fragilitatea – atât a noastră, ca oameni, cât și sistemelor pe care le-am gândit pentru a ne fi mai bine. Însă, mai răul,
s-a dovedit a avea o forță intensă care ne-a lăsat mai săraci cu 3,484,222 suflete în
minus (24 mai 2021).
Costurile mari pe care le-am plătit, atât la nivel uman cât și la nivelul economiilor, sunt colosale. Așa cum spunea avocatul Ion Nestor, fondatorul uneia dintre
cele mai importante societăți de avocatură din România, în cazul acestei pandemii,
economia a fost părăsită de oameni. Oamenii au decis – nu de bunăvoie – să abandoneze economia. Aici identificăm una dintre marile diferențe față de alte crize
pe care le-a trăit omenirea – acum, efectul este devastator pentru că abandonarea
economiei de către oameni produce un efect de 100%. Profunzimea şi amploarea
acestui abandon sunt totale. Câteva domenii s-au aflat / se află pe muchia dispariției, pandemia întrerupând o tendință de evoluție pozitivă a pieței forței de muncă,
care dura de 6 ani. Potrivit Organizației Internaționale a Muncii, cel puțin 225 de
milioane de locuri de muncă au dispărut în întreaga lume în anul 2020 iar pierderile au fost de patru ori mai mari decât cele generate de criza financiară globală din
urmă cu mai bine de un deceniu.
Oxfam, organizația nonprofit anti-sărăcie, a descoperit că ar putea dura mai
mult de un deceniu pentru ca oamenii cei mai săraci să revină la statusul lor precar
de dinainte de COVID. Deși nu sunt disponibile date pentru a măsura amplificarea
sărăciei multidimensionale la nivel mondial după pandemie, simulările pentru 70
de țări în curs de dezvoltare, bazate pe impactul anticipat al virusului doar asupra
a două componente ale ISM global – nutriție și frecvență școlară – sugerează cât
de mare ar putea fi impactul crizei, dacă aceasta nu este combătută. Experții au
simulat trei scenarii, în care 10, respectiv 25% și 50% dintre persoanele care sunt
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multidimensional sărace sau vulnerabile devin subnutrite, iar jumătate din copiii
cu vârsta de școală primară nu mai frecventează școala. În aceste condiții, nivelul
sărăciei ar putea regresa la cel de acum 8-10 ani.
„Suntem martorii celei mai mari creșteri a inegalităților de la începutul înregistrărilor”, a declarat Gabriela Bucher, director executiv al Oxfam Internațional. „Economiile direcționează averile către o elită bogată care traversează pandemia în lux, în
timp ce cei din prima linie a pandemiei – lucrători din magazine, din domeniul sănătății
și vânzătorii din piețe – se luptă să își plătească facturile.”1
La nivelul Uniunii Europene au fost adoptate măsuri pentru a susține ecosistemul antreprenorial și a sprijini statele membre în efortul de a atenua consecințele socioeconomice ale crizei, de a-i proteja pe cei mai vulnerabili, pe lucrători, și
de facilita tranzițiile profesionale către economia verde și digitală. Instrumentul
SURE, în valoare de 100 miliarde de euro, a fost unul de impact și a contribuit la
asigurarea unei creșteri semnificativ mai reduse a ratei șomajului în statele membre beneficiare în cursul crizei actuale, comparativ cu perioada crizei financiare
mondiale, în pofida faptului că statele respective au înregistrat, de această dată,
o scădere mai mare a PIB-ului. Raportul Comisiei a constatat că, în 2020, instrumentul SURE a sprijinit între 25 și 30 de milioane de persoane, ceea ce reprezintă
aproximativ un sfert din totalul salariaților din cele 18 state membre beneficiare.
Raportul estimează, de asemenea, că între 1,5 și 2,5 milioane de firme afectate de
pandemia de COVID-19 au beneficiat de sprijinul SURE, ceea ce le-a permis să își
păstreze lucrătorii2.
Sfârșitul capitalismului sau un nou tip de capitalism?
Pandemia mai are un rol: de a ne pune pe gânduri în privința viitorului capitalismului – în formula actuală. Unii spun că acesta este pe cale de dispariție, alții spun
că se transformă. In a nutshell, actualul model al capitalismului trece printr-o criză
profundă.
Anatole Kaletsky, un reputat economist care a publicat opinii în Times of London, International New York Times și Financial Times, scria într-un articol pentru
publicația The Times că avem nevoie de un nou capitalism pentru a-l contrapune
modelului chinezesc și totodată ridica următoarea întrebare: „The question that nobody wants to raise is whether the new model of capitalism that emerges to dominate the
world will be a radically reformed version of the Western democratic system or some variant of the authoritarian state-led capitalism favoured in China, Russia and many other
https://www.oxfam.org/en/press-releases/mega-rich-recoup-covid-losses-record-time-yet-billions-will-live-poverty-least, accesat în data de 24 mai 2021
2
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/ro/ip_21_1209, accesat în data de 24
mai 2021
1
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emerging economies.”3 Conform lui Kaletsky, avem nevoie de o nouă versiune de capitalism, adică de ceea ce numeşte el Capitalism 4.0 bazat pe proprietate privată,
concurență și profituri, dar fundamental diferită de capitalismul clasic al secolului
al XIX-lea – de economia keynesiană condusă de guvern, din perioada postbelică și
de fundamentalismul piețelor din perioada Reagan și Thatcher din ultimii 30 de ani.
O foarte interesantă temă pe care a dezvoltat-o în cartea sa apărută la editura Bloomsbury din Londra. Kaletsky nota în cartea sa faptul că versiunile anterioare sunt:
• Capitalism 1.0 – capitalismul de tip clasic laissez-faire din secolul al XIX-lea;
• Capitalism 2.0 – capitalismul de tip keynesian susținut de guvern de la jumătatea secolului XX
• Capitalism 3.0 – capitalismul în stil Friedman al piețelor libere din ultimii
treizeci de ani
Paul Mason susține în cartea „Postcapitalism. A Guide to Our Future” că suntem
la un pas de o schimbare uriașă și atât de profundă încât, de data aceasta, însuși
capitalismul, sistemul extrem de complex pe baza căruia funcționează societăți întregi, va evolua spre ceva cu totul nou. În centrul acestor schimbări se află tehnologia informației, o revoluție care, după Paul Mason, are potențialul de a remodela
fundamental noțiunile familiare de „muncă“, „producție“ și „valoare“, dar și de a
distruge o economie bazată pe piețe și proprietăți private.
Dezbatere Berle-Dodd. Începuturile stakeholder capitalism
În anul 1932, Harvard Law Review a publicat o dezbatere între doi oameni de știință pe tema scopului corporațiilor publice. Unul dintre aceștia era Adolph A. Berle,
coautor al cărții The Modern Corporation and Private Property. Berle a susținut ceea
ce se numește acum „shareholder primacy” – opinia că o corporație există doar pentru a câștiga bani pentru acționarii săi. Potrivit lui Berle, „all powers granted to a
corporation or to the management of a corporation, or to any group within the corporation...[are] at all times exercisable only for the ratable benefit of all the shareholders as
their interest appears.”
De cealaltă parte a dezbaterii se afla profesorul Merrick Dodd de la Harvard
Law School. Dodd a susținut o viziune asupra corporației ca fiind o instituție economică care are atât o funcție socială, precum și una menită să facă profit. Dodd a
susținut că scopul corect al corporației (și obiectivul managerilor corporativi) nu se
limitează la câștigarea de bani pentru acționari. Profesorul Dodd a subliniat importanța asigurării locurilor de muncă pentru angajați, promovarea unor produse de
calitate mai bună pentru consumatori și contribuții mai mari la bunăstarea comunității în ansamblu.
3
https://www.thetimes.co.uk/article/we-need-a-new-capitalism-to-take-on-china-pk53mbxwrp0, accesat în data de 24 mai 2021
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Stakeholder capitalism. Versiunea Klaus Schwab
În cadrul Forumului Economic de la Davos din anul 2020, fondatorul World Economic Forum, dr. Klaus Schwab a lansat conceptul de stakeholder capitalism – o formă
de capitalism care pune accent pe funcția socială pe care o au companiile, nu numai
pe valoarea economică a acestora. Potrivit lui Schwab, acest model de capitalism
va conduce la o lume mai incluzivă și mai sustenabilă iar companiile ar trebui să își
repoziționeze strategiile pe termen scurt, bazate strict pe profit, căre strategii axate
mai mult pe viabilitatea pe termen lung a afacerilor lor și pe interesele, contribuțiile
tuturor părților interesate.
Klaus Schwab a scris prima oară despre acest concept în urmă cu 50 de ani, în
anul 1971, în cartea Modern Company Management in Mechanical Engineering.
„The viability and development of a mechanical engineering company is largely
determined by how effectively it satisfies the often highly divergent requirements and
wishes of its stakeholders. The prerequisite for this is a knowledge of what factors influence the company’s development process, what limits the management must observe, for
example due to laws and regulations, what opportunities the management can exploit
and what groups of stakeholders inside and outside of the company are affected by particular actions. Informing the stakeholders about these interrelationships and explaining
the principles by which the company acts is the task of the company mission statement,
which is usually set down in writing and is available to all.”4
Această paradigmă o întâlnim în perioada post-Război Rece, în lumea occidentală, când era lesne de înțeles că o entitate – fizică sau juridică, poate performa dacă
economia și comunitatea funcționează bine. Exista o legătură puternică între companii și comunitatea acestora – formată și din furnizori, clienți de la nivel local și
regional. Paradigma legăturii puternice între companie și comunitate a generat un
profund respect între cele dintâi menționate și instituțiile locale precum autorități,
școli, societate civilă. Această constelație de stakeholderi a fost prezentată de Klaus
Schwab în cartea Modern Company Management in Mechanical Engineering.
Manifestul de la Davos. Principalele caracteristici
ale companiei viitorului
În cadrul Manifestului de la Davos din anul 2020 au fost stabilite principalele caracteristici ale companiei viitorului, care se încadrează în modelul capitalismului
părților interesate:
1) Scopul unei companii este de a crea valoare pe termen lung și nu de a maximiza profiturile și de a spori valoarea acţionarilor la costul altor grupuri de părţi
interesate. Cea mai bună modalitate de a înțelege și a armoniza interesele diver4
Klaus Schwab, Hein Kross, Modern Company Management in Mechanical Engineering,Verein Deutscher Maschinenbau-Anstalten e.V. Frankfurt/Main-Niederrad, 1971, p.20
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gente ale tuturor părților interesate este un angajament comun față de politicile și
deciziile care consolidează prosperitatea pe termen lung a unei companii.
2) O companie își servește clienții realizând o ofertă de valoare (value proposition) care să răspundă cel mai bine nevoilor lor. Acceptă și susține concurența loială
și condiții de concurență echitabile. Are toleranță zero față de corupție. Păstrează
ecosistemul digital în care operează fiabil și de încredere. Acesta îi face pe clienți pe
deplin conștienți de funcționalitatea produselor și serviciilor sale, inclusiv în ceea
ce privește implicațiile adverse sau externalitățile negative.
3) O companie își tratează angajații cu demnitate și respect. Onorează diversitatea și se străduiește să îmbunătățească continuu condițiile de muncă și bunăstarea angajaților. Într-o lume a schimbărilor rapide, o companie promovează
capacitatea de angajare continuă prin perfecționare continuă și recalificare.
4) O companie își consideră furnizorii drept parteneri în crearea de valoare.
Oferă o șansă loială noilor actori pe piață. Aceasta integrează respectul pentru
drepturile omului în întregul lanț de aprovizionare.
5) O companie deservește societatea în general prin activitățile sale, sprijină
comunitățile în care activează și își plătește partea echitabilă din impozite. Asigură
utilizarea sigură, etică și eficientă a datelor. Protejează în mod conștient biosfera și
promovează o economie circulară, comună și regenerativă. Extinde continuu frontierele cunoașterii, inovației și tehnologiei pentru a ameliora bunăstarea oamenilor.
6) O companie oferă acționarilor săi o rentabilitate a investiției care ia în considerare riscurile antreprenoriale suportate și nevoia de inovare continuă și investiții
susținute. Gestionează în mod responsabil crearea de valoare pe termen scurt, mediu și lung, în căutarea unor randamente durabile ale acționarilor care nu sacrifică
viitorul pentru prezent.
7) O companie este mai mult decât o unitate economică care generează bogăție. Aceasta îndeplinește aspirațiile umane și societale ca parte a sistemului social
mai larg. Performanța trebuie măsurată nu numai în funcție de rentabilitatea acționarilor, ci și în funcție de modul în care își atinge obiectivele de mediu, sociale și de
bună guvernanță. Remunerarea executivului ar trebui să reflecte responsabilitatea
părților interesate.
8) O companie care gestionează activități la nivel multinațional /transnațional
nu numai că servește tuturor acelor părți interesate care sunt direct angajate, ci
acționează ca parte implicată – împreună cu guvernele și societatea civilă – a viitorului nostru global. Cetățenia globală corporativă necesită ca o companie să își
valorifice competențele de bază, antreprenoriatul, abilitățile și resursele relevante
în eforturi de colaborare cu alte companii și părți interesate pentru a îmbunătăți
starea lumii.5
5 	
https://www.weforum.org/agenda/2019/12/davos-manifesto-2020-the-universal-purpose-of-a-company-in-the-fourth-industrial-revolution/, accesat în data de 25 mai 2021

172 / Caiet documentar 6 România sustenabilă

Stakeholderii și obiectivele lor
În lucrarea „Stakeholder capitalism. A Global Economy that Works for Progress, People
and Planet”, lansată la începutul anului 2021, Klaus Schwab trece în revistă principalii stakeholderi:
– Guvernele – la nivel de țară, guvernele locale, comunități locale
– Societatea civilă – sindicate, ong-uri, universități, școli
– Companii – sectorul privat (freelancers, IMM, corporații)
– Comunitatea internațională – ONU, cele regionale precum ASEAN, EU etc.
Klaus Schwab descrie obiectivele specifice ale principalilor stakeholders și anume:
• Guvernele se concentrează pe crearea celei mai mari prosperități pentru cel
mai mare număr de oameni;
• Societatea civilă există pentru a promova interesul constituenților săi și pentru a da un sens sau un scop membrilor săi;
• Companiile își propun să genereze un surplus economic, măsurabil în profituri pe termen scurt și crearea de valoare pe termen lung;
• Iar obiectivul general pentru comunitatea internațională este păstrarea păcii.
Schwab subliniază faptul că atunci când bunăstarea oamenilor și a planetei
sunt în centrul afacerilor, cele patru grupuri cheie – the stakeholders – contribuie la
îmbunătățirea lor. Deoarece toate aceste grupuri și obiectivele lor sunt interconectate. Nu se poate reuși dacă ceilalți eșuează.
Stakeholder capitalism vs shareholder capitalism
Ca principiu de organizare globală pentru afaceri, conceptul părților interesate a
concurat direct cu noțiunea de „shareholder primacy” a economistului Milton Friedman de la Universitatea Chicago. Acesta a susținut că „afacerea afacerilor este afacerea” (sau, așa cum a scris el literal: „responsabilitatea socială a companiei este de a
face profit”)6 – și abordarea părților interesate a pierdut în cele din urmă. Așteptarea executivilor de a contabiliza, simultan, alte responsabilități sociale ar însemna
„cheltuirea banilor altcuiva pentru un interes social general”.
Shareholder capitalism a devenit norma în Occident, pe măsură ce companiile
s-au globalizat, relaxându-și legăturile cu comunitățile locale și guvernele naționale
și concentrându-se, în schimb, pe maximizarea profiturilor pe termen scurt pentru
acționarii de pe piețele globale competitive.
Pe de altă parte, conceptul de stakeholder capitalism este unul cu aplicabilitate
globală. Pandemia ne-a demonstrat, încă o dată, the hard way, cât de interconectate
sunt sistemele actuale – sociale, economice etc. Această interconectivitate vine cu
6 	
https://www.nytimes.com/1970/09/13/archives/a-friedman-doctrine-the-social-responsibility-of-business-is-to.html, accesat în data de 25 mai 2021
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un preț: poate genera prosperitate dar și declin dacă nu este însoțită de măsuri
adecvate. Mai mult, gradul ridicat de interconectivitate, la nivel global, presupune
ca sănătatea planetei să fie pusă în centrul sistemului economic global iar preocuparea pentru sănătatea ei ar trebui să se regăsească în toate politicile economice
naționale dar și în procesul de luare a deciziilor în cadrul companiilor.
Concluzie
Vom depăși această pandemie și criză economică dar va fi nevoie de un efort conjugat – din partea tuturor stakeholderilor – pentru a face tranziția spre o nouă paradigmă a capitalismului. Într-o eră dominată de robotizare, automatizare şi multă
poluare, stakeholder capitalism poate fi o soluție pentru wellbeing-ul oamenilor, comunităților, societăților. În viziunea mea, sunt necesare câteva măsuri:
• Un nou tip de alfabetizare va trebui să capete contur, pe lângă cea digitală:
alfabetizarea în domeniul energiei, a mediului înconjurător. Acest tip de instruire va deveni o componentă esenţială pentru viitorul comunităţilor, al companiilor, iar aceasta trebuie să înceapă din clasele primare. Din păcate, mulţi dintre noi
am considerat energia ca un dat firesc şi nu am reflectat, în profunzime, la fiecare
componentă a puzzle-ului energetic. Alfabetizarea energetică va avea menirea de a
forma cetăţeni responsabili în privinţa opţiunilor de energie, cu scopul de a deveni
conştienţi în privinţa consumului şi a surselor de energie. Mai mult, vor înţelege
astfel consecinţele care decurg din consumul şi conservarea energiei.
• Va trebui să realizăm faptul că automatizarea ajută însă atunci când este folosită doar de „dragul” automatizării și (doar) cu scopul de a înlocui munca prestată
de om poate genera un set de dezechilibre care conduc chiar la scăderea productivității. Un studiu pe care îl recomand este cel semnat de Daron Acemoglu, David
Autor, David Dorn, Gordon Hanson și Brendan Price: Return of the Solow Paradox?
IT, Productivity, and Employment in US Manufacturing;7
• Statele vor trebui să încurajeze (prin stimulente) dezvoltarea tehnologiilor
human-friendly care contribuie la o mai bună distribuție a prosperității, la crearea
unui număr mai mare de locuri de muncă – de exemplu, în domenii precum educație sau healthcare;
• Vor trebui adoptate reglementări inteligente în direcția Big Tech, cu scopul
de a sparge oligopolurile digitale și a proteja suveranitatea digitală a fiecărui individ, astfel contribuind și la sănătatea democrației la nivel global.

7

https://economics.mit.edu/files/10414

SPECIAL: Studiu OECD
Comerț internațional și economie circulară – Aliniere
politică1
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Între 2017 și 2060, uzul global material este proiectat să se aproape dubleze de la 89
la 167 de gigatone, pe baza unei creșteri globale de populație și a creșterii economice
(vezi Figura 1). Creșterea în cererea de resurse natural e va duce la variate consecințe
economice ce reies din extragerea, consumarea și managerierea finalului de viață al
acestor materiale, incluzând penurii de apă, pierderea biodiversității, schimbări climatice și poluarea locală. Impactul asupra mediului a extragerii și procesării sunt estimate să se dubleze în această perioadă. În timp ce impacturile asociate vor varia în
funcție de material și procesele specifice de producție, materialele primare în medie
provocând mai mari pagube mediului decât materialele secundare. În plus, emisiile
de gaze de seră referitoare la managementul materialelor (din arderea combustibililor
fosili pentru energie, din agricultură, din producție, și din activități de construcție)
vor crește până la dublu și peste, ajungând în 2060 la 50 gigatone de emisii echivalente CO2. Șapte metal cheie – fier, aluminiu, cupru, zinc, plumb, nichel și mangan – vor
fi responsabile pentru 12% din totalul de emisii de gaze de seră. Producția de ciment
în mod specific va contabiliza încă 12% din emisiile totale de gaze de seră. Aceste
presiuni de mediu cer un mai bun management al materialelor utilizate de societate.
Ce este conceptul de economie circulară?
În acest context, managementul îmbunătățit al resurselor prin economia circulară
și alte politici și inițiative similare atrag atenția în jurul lumii. Multe țări acționează
pentru a adopta politici pentru a închide, extinde și îngusta buclele materiale. Foi
de parcurs pentru economia circulară au fost stabilite de China în 2013, Uniunea
Europeană în 2015 (și updatate în 2020), Finlanda, Franța, și Olanda în 2016, iar
Portugalia și Slovenia în 2017. Japonia a adoptat legea fundamentală pentru stabilirea unei societăți cu ciclu material complet în Japonia iar Statele Unite implementează programul strategic de management durabil al materialelor.
1
Selecție din Shunta Yamaguchi, International Trade and Circular Economy – Policy Alignment,
OECD Trade and Environment Working Papers 2021/02.
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Figura 1. Uzul de materiale global proiectat pentru 2060
Sursa: OCDE (2019)

Nu există o definiție universal agreată a economiei circulare până în acest moment. OCDE (2020) definește economia circulară drept un sistem economic ce (i)
maximizează valoarea materialelor și produselor ce circulă în economie; (ii) minimizează consumul material, cu atenție sporită asupra materialelor virgine, substanțele toxice sau periculoase, și fluxuri de deșeuri specifice; (iii) previne generarea
de deșeuri; și (iv) reduce componentele periculoase în produse și deșeuri. Operele
anterioare OCDE ilustrează asta sub forma unui concept de a folosi resursele mai
eficient pe durata lor de viață prin închiderea, extinderea și îngustarea buclelor materiale, ce eventual ar putea decupla consumul primar al resurselor materiale brute
de creșterea economică. Beneficiile așteptate de la adoptarea principiilor economiei
circulare sunt de patru feluri: (i) extragerea redusă a resurselor naturale virgine;
(ii) expunere redusă la riscul (geopolitic); (iii) presiuni de mediu reduse (incluzând
sinergii cu obiective climatice); (iv) noi oportunități economice și de angajare.
Închiderea buclelor materiale are ca scop intensificarea folosirii produselor la capăt de durată de viață prin reciclare și folosirea materialelor secundare, precum și
prin permiterea mai multor cicluri de viată prin refolosire, reparare, recondiționare
și reprocesare. Extinderea buclelor materiale include inițiative pentru a crește sustenabilitatea produselor, ori prin extinderea duratei de viață a produsului sau prin
exploatarea oportunităților de refolosire și reparare. Îngustarea buclelor materiale
presupune eforturi variate spre eficiența resurselor prin creșterea productivității
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materiale prin lanțul valoric al produsului și mărirea economiei de partajare și servicii. Aceste caracteristici sunt rezumate în Tabelul 1 mai jos.
Tabelul 1. Caracteristici ale unei economii circulare

Politicile de economie circulară în general presupun abordări ce pot duce la
rate mici de extragere și uz de resurse naturale, inclusiv prin politici de eficiență a
resurselor. Conceptul de economie circulară este astfel are o legătură apropiată cu
eficiența resurselor unde mai multă valoare economică este produsă de o anume
cantitate de resurse (McCarthy, Dellink și Bibas, 2018). Este de asemenea aliniat
cu principiile unei abordări de tip Management Sustenabil al Materialelor pentru
a promova folosirea materialelor sustenabile cu scopul de a reduce impactele negative de mediu și de a prezerva capitalul natural pe durata ciclului de viață al materialelor (OECD, 2012) . Conceptul de economie circulară este de asemenea în mod
direct legat de Obiectivul 12 din Obiectivele de Dezvoltare Durabilă de a asigura
„modele durabile de consum și producție.”2 Este de asemenea important să avem o
abordare integrată unde obiectivele economiei circulare trebuie să fie echilibrate cu
obținerea altor rezultate de mediu precum atenuarea schimbărilor climatice (Hund
et al., 2020) prin ranforsarea sinergiilor și evitarea compromisurilor-cheie.
Ce sunt interconexiunile între economia circulară și comerț?
Această secțiune mai întâi rezumă sursele principale de interacțiune între economia circulară și comerț. Mai apoi explorează implicațiile unei economii circulare
pe fluxurile comerciale specifice ale (i) lanțurilor de aprovizionare, (ii) lanțurilor
valorice de final de viață, și (iii) serviciilor.
În acest context, conceptul de economie circulară are sinergii cu strategiile și inițiativele de
bioeconomie ce au ca scop asigurarea extragerea și managerierea sustenabilă a biomasei. Exemple în
acest sens includ Billion Ton Challenge din SUA și Bioeconomy Strategy din UE
2
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De ce este comerțul important pentru tranziția la economia circulară?
Inițiativele de economie circulară – precum reciclarea pentru a închide buclele materiale, designul eco pentru a extinde buclele materiale, bucle de valoare mai mare
precum repararea, refolosirea, recondiționarea și reprocesarea, precum și sistemele
de service produs – au loc în mare parte intern în interiorul granițelor naționale.
Însă economia circulară poate avea interconexiuni importante cu comerțul internațional în mai multe feluri (vezi Figura 2).

Figura 2: Conexiunile între comerțul internațional și economia circulară

În legătură cu bunurile, două fluxuri comerciale distincte pot influența circularitatea unei economii, anume comerțul între lanțurile de aprovizionare și comerțul
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cu produse la final de viață. Spre exemplu, eforturile „de amonte” din designul eco
sau managerierea conținutului material ar trebui să ia în calcul lanțuri de aprovizionare ce se întind peste granițe, deoarece importurile se pot întâmpla prin comerț în
materii prime și bunuri intermediare ce alimentează procesele de producție precum
și în produse finale pentru consumatorul final. Referitor la lanțurile valorice de
final de viață, produsele ce ating finalul de viață pot fi colectate (procesate) și exportate drept comerț cu deșeuri și resturi, comerț cu materii prime secundare, comerț
cu bunuri pentru recondiționare și reprocesare și comerț în bunuri second-hand.
În plus față de comerțul în bunuri, economia circulară poate avea implicații
în comerțul cu servicii. O tranziție la economie circulară în genere are un grad mai
mare de implicare al sectorului de servicii prin mentenanță, reparare, și sistemele
serviciu-produs, și pot aduce noi oportunități pentru comerțul cu servicii.
Lanțurile de producție
Asigurarea lanțurilor de aprovizionare sustenabile din punct de vedere al mediului
este un aspect important al tranziției către o economie mai circulară și mai eficientă
cu resursele. Emergența lanțurilor valorice globale cu comerț transfrontalier al materiilor brute, bunurilor intermediare și a produselor finale atrage impacturi de mediu asociate spre a se petrece în locuri diferite de acelea unde are loc consumul final.
Există două moduri cheie de a măsura consumul material din economiile noastre. În primul rând, consumul material domestic (CMD) este un indicator ce măsoară cantitatea de materiale direct folosite într-o economie. Este definit ca extragerea
internă a materialelor, plus toate importurile fizice minus toate exporturile fizice3.
Astfel, acest indicator este format din două componente ce măsoară două lucruri
diferite în termeni de greutate, anume materiile prime (extrase intern) și produsele
fizice (ce trec granița). Această asimetrie în a măsura materiile prime și produsele
fizice este câteodată percepută drept una din scăpări deoarece greutatea produselor
exportate și importate nu reprezintă cantitatea mare de intrări de materii prime
necesare în etapa de producție.
În al doilea rând, un indicator complementar este amprenta materială,4 cunoscută și drept consumul de materii prime (CMP), ce reprezintă consumul final domestic de produse în termeni de echivalență în materii prime. Captează cantitatea
extrasă de materiale intern și extern necesară producerii de produse finale folosite
CMD este cantitatea de materiale folosite într-o economie în termeni de greutate (materiale
extrase sau colectate în țară, plus materiale și produse importate, minus materiale și produse exportate). Datele OCDE se referă la metale, minerale non-metalice (minerale de construcție, minerale
industriale), biomasă (lemn, mâncare) și transporturile de energie fosilă.
4
Vedeți și: Baza de date OCDE (2020) de resurse materiale ce include amprenta materială drept
„alocarea globală a materiilor prime extrase folosite pentru a atinge cererea finală dintr-o economie”;
https://stats.oecd.org
3
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domestic, și este definită drept extragerea domestică de materiale, plus importuri
în echivalent de materie primă, minus exporturi în echivalent de materie primă
(OCDE, 2020, 2015; Eurostat, 2018).
Amprenta materială a anumitor economii poate fi semnificativ mai mare decât
CMD-ul lor (OCDE, 2016: Giljum, Bruckner și Martinez, 2015; Wiedmann et al.,
2015). Asta înseamnă că extragerea materială se petrece la etape variate în lanțul
valoric global al unui produs. Astfel, indicatorii bazați pe consum – precum amprenta materială – sunt importanți pentru a măsura corect eforturile de a decupla
consumul material de creșterea economică.
Într-adevăr, între 1990 și 2017, OCDE a trecut printr-o creștere economică
de 220%, în timp ce CMD-ul a rămas plat și stabil (Figura 3, panelul stânga sus).
Cu focus pe CMD, țările OCDE par a avea decuplare absolută a uzului material de
creșterea economică.
Însă când luăm în calcul echivalenții de materii prime în produsele consumate
de țările OCDE, uzul material este mai mare. Cu focus pe amprenta materială, uzul
material per capita în OCDE crește semnificativ comparat cu un focus îngust pe
CMD. Aceasta este cu excepția câtorva țări incluzând Chile, Danemarca, Estonia,
Irlanda, Noua Zeelandă și Suedia. În 2017, amprenta materială a OCDE era de 25
de kilotone comparativ cu un CMD per capita de 15 kilotone, subliniind că uzul
material total a crescut cu 67% când luăm în calcul echivalent de materie primă în
produsele comercializate (Figura 3, panelul dreapta sus).
Comparativ, un număr de economii bogate în resurse, cel mai notabil Chile și
țările BRICS (Brazilia, Rusia, India, China, Africa de Sud) au un CMD per capita mai
mare decât amprenta materială per capita. Asta poate fi explicat prin activitățile
intensive în export privind bunurile intermediare cât și finale (Figura 3, panelul de
jos).
Pentru aceste motive, echivalentele de materii prime în produsele comercializate sunt foarte importante Cum multe economii au interdependențe cu produsele tranzacționate, asigurarea lanțurilor de aprovizionare sustenabile din punct de
vedere al mediului trebuie să fie parte din considerațiile unei țări ce urmărește o
economie circulară.
La nivel global, substituirea materiilor prime primare cu cele secundare nu se
pare a se petrece până la acest moment. Concentrându-se pe metale și minerale,
Dussaux și Glachant testează empiric dacă reciclarea domestică sporită și aprovizionarea cu materii prime secundare reduc dependența de importurile de materii
prime primare. Ei au găsit că reciclarea domestică sporită crește aprovizionarea cu
materii prime secundare și astfel scade dependența de importuri de materii prime
secundare. De asemenea, însă, au găsit și că reciclarea domestică nu afectează nivelul de importuri de materii prime primare. Aceste concluzii sugerează că substitui-
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rea completă a materiilor prime primare de către materiale prime secundare nu se
petrece până acum.5 Asta reflectă și concluziile lucrărilor similare ce se concentrează pe trendurile globale ale uzului material.

Figura 3. Uzul material in OCDE
Sursa: Indicatori OCDE (2020) – Produs Intern Brut (PIB), Consum Material Domestic
(CMD), Amprentă Materială.

Privind către posibile scenarii viitoare, un studiu modelator al Dellink explorează cum implementarea la scară largă a politicilor de economie circulară poate
impacta modelele de comerț în următoarele decenii. Acest studiu analizează consecințele unui pachet stilizat de politici economice circulare asupra modelelor de comerț până în 2040, folosind modelul ENV-Linkages al OCDE.6 Rezultatele arată că,
în comparație cu un scenariu fără politici economice circulare adiționale, pachetul
de politici duce la mai multă substituire a materiilor prime primare cu secundare,
5
Studiul lui Dussaux și Glachant (2019) se concentrează pe importurile de materii prime primare și secundare, precum și pe reciclarea domestică, însă nu testează efectele asupra exporturilor, lucru
ce necesită analiză aprofundată.
6
Pachetul stilizat de politici de economie circulară al Dellink (2020) include taxe pe materiale
virgine, subvenții pentru a promova reciclarea și folosirea materiilor prime secundare.
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deși sectorul secundar rămâne mic. Mai mult, studiul arată că, chiar și sub presupunerea că toate țările adoptă un pachet uniform de politici, politicile implică schimbare în modelele de comerț, în special pentru comoditățile legate de materiale (de
ex. metale). Aceasta rezultă din diferențele de avantaj comparativ între țări în ceea
ce privește tratarea materialelor.
Substituirea materiilor prime primare cu materii prime secundare nu se va petrece peste noapte și va depinde în made de specificitățile fiecărei comodități și de
tehnologiile de recuperare și reciclare disponibile. Anumite studii indică faptul că
materialele secundare vor înlocui materialele primare doar la margini, în mare parte datorită efectului de cascadă al tehnologiilor disponibile în mod curent (OCDE,
2021, urmează). Alte studii estimează în mod similar că substituirea completă a
materiilor prime primare de către cele secundare are probabilitate mică în viitorul
imediat, din cauza problemelor de competitivitate a costului, provocărilor tehnologice și disponibilitatea redusă a materialelor la final de ciclu de viață pentru a atinge
cererea în creștere a anumitor materiale.
Cu toate astea, adoptarea și implementarea de politici ambițioase de economie
circulară, așa cum este prevăzut în exercițiul de modelare, sunt așteptate să substituie gradual materiile prime primare cu materii prime secundare. Astfel, cererea
pentru schimburi de materii prime primare poate, eventual, scădea odată cu adoptarea de politici de economie circulară ambițioase.
Asta înseamnă că economiile bogate în resurse s-ar putea să trebuiască să își
transforme economiile în ceea ce privește infrastructura și forța de muncă. Workshopul OCDE pe comerț internațional și economie circulară (OCDE, 2020) a evidențiat că anumite economii bogate în resurse iau în calcul tranziția către o economie
mai circulară și fac eforturi să își facă sectorul extractiv mai sustenabil. În adoptarea și implementarea de politici de economie circulară, discuțiile au evidențiat și
nevoia de a asigura o tranziție justă pentru sectorul extractiv din punct de vedere al
aspectelor sociale și de muncă.
Pentru economiile bogate în resurse, eforturile către diversificare și scalare
prin încurajarea transformării producției cu reducerea dependenței de producția
materială primară pot fi strategii cheie (OCDE, 2016). Alinierea eforturilor de scalare și transformare cu standarde emergente de economie circulară și sustenabilitate, precum conținutul material, conținutul reciclat, evitarea conținutului periculos,
reciclabilitatea, reparabilitatea și producția sustenabilă pot fi un mod de merge către o reducere în impactul de mediu al materialelor.
Pentru a garanta că lanțul valoric al unui produs este sustenabil din punct de
vedere al mediului, întregul ciclu de viață al produsului trebuie luat în considerare
(De Lange, Walsh și Sheeran, 2018). În alte cuvinte, modul în care produsele sunt
create și ce conțin contează într-o tranziție către o economie circulară. A face in-
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formațiile de amprentă de mediu disponibile pe parcursul lanțului valoric al unui
produs, precum și standardele și etichetarea de mediu pot oferi oportunități către
un pas înainte. Asigurarea adoptării de standarde recunoscute internațional pentru comportament corporativ responsabil (CCR) este încă un mod cheie pentru a
asigura sustenabilitatea de mediu în lanțurile de aprovizionare globală. Rezoluția
privind guvernanța resurselor materiale adoptată de Adunarea Organizației Națiunilor Unite pentru Mediu (UNEA4) în martie 2019 poate oferi noi moduri de a
explora diferitele inițiative și abordări de guvernanță privitoare la managementul
sustenabil al resurselor minerale și metalice.
Cu toate astea, politicile domestice pentru a asigura lanțuri de aprovizionare
sustenabilă pot avea implicații neintenționate în lanțurile valorice și comerciale
globale, și astfel trebuie proiectate și implementate într-o manieră nediscriminatorie. Aceste probleme sunt examinate mai mult în Secțiunea 4.2.4 și 4.2.5.
Lanțurile valorice de final de viață
Produsele la final de ciclu de viață pot trece granițele în variate forme inclusiv comerț cu deșeuri și resturi, materiale prime secundare, bunuri pentru recondiționare și reprocesare, și bunuri la mâna a doua. Următoarele sub-secțiuni evidențiază
probleme legate de aceste zone.
Comerțul cu deșeuri și resturi
Peisajul comerțului cu deșeuri și resturi este în dezvoltare rapidă. Deși trendurile
generale arată volumul comerțului cu deșeuri și resturi crescând în ultimele două
decenii, noi măsuri restricționează și mai mult comerțul cu deșeuri și resturi ori
multilateral – ca de exemplu sub Convenția de la Basel, amendamentele referitoare
la deșeurile de plastic – sau unilateral – de exemplu restricțiile de import chineze
asupra plasticelor, hârtiei nesortate și altor deșeuri și resturi.
Potrivit indicatorilor OCDE de comerț și mediu dezvoltați de Garsous și actualizați pe baza datelor ONU COMTRADE, comerțul global în deșeuri și resturi au
ajuns la 182 de milioane de tone în greutate și o valoare de 95 de miliarde în 2018
(Figura 4, panelul de sus). Deșeurile metalice, de hârtie și plastic și resturile în totalitatea lor formau 97% din valoarea totală și 95% din greutate în 2018 (Figura
4, panelul din mijloc). În special, deșeurile și resturile metalice au format 82% din
valoarea totală și 54% din greutatea totală în 2018, făcându-le cea mai tranzacționată categorie de deșeuri și resturi. Acestea erau urmate de hârtie (12% în valoare
totală, și 37% în greutatea totală în 2018), și plastice (3% din valoarea totală, și 5%
din greutatea totală în 2018).
Pe parcursul perioadei 2003-2018, cantitățile tranzacționate de deșeuri și resturi au atins maximul în 2012, și în genere s-au mărit în timp cu 204% în valoarea,
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deși doar cu 23% în greutate, asta implicând că valoarea pe unitate a deșeurilor și
resturilor a crescut semnificativ în ultimul deceniu. În aceeași perioadă, valoarea
unitară a metalelor a crescut cu 210%, a hârtiei cu 73% și a plasticelor cu 58% (Figura 4, panelul de jos). Asta reflectă că deșeurile și resturile continuă să fie resurse
cu valoare economică și comercială intrinsecă.

Figura 4. Trenduri ale comerțului cu deșeuri și resturi

Comerțul cu deșeuri și resturi implică un număr limitat de țări (Figura 5). În
2018, cei mai mari 20 de exportatori și importatori au reprezentat 80% din exporturile mondiale și 85% din importuri, respectiv. Exportatorii majori erau țări
OCDE incluzând Statele Unite, Germania, Regatul Unit al Marii Britanii și Irlanda
de Nord, Japonia, Olanda, Franța și Canada. Importatorii majori erau țări atât din
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OCDE și din afara OCDE incluzând Germania, Coreea, Turcia, Italia, Statele Unite,
Japonia, Spania, Regatul Unit al Marii Britanii și Irlanda de Nord, precum și China
și India. În mod notabil, China continuă să fie cel mai mare importator de deșeuri
și resturi în pofida restricțiilor impuse din 2018 (vedeți Caseta 1 pentru detalii mai
multe asupra restricțiilor chineze de import). Asta este deoarece restricțiile chineze
se adresează în principal deșeurile și resturile de plastic, deșeurile și resturile nesortate din hârtie, în timp ce hârtia sortată și majoritatea deșeurilor și resturilor
metalice continuă să fie importate.

Figura 5. Cotele celor mai mari 20 de importatori/exportatori de deșeuri și resturi

Restricțiile curente asupra comerțului cu deșeuri și resturi par mai semnificative pentru exporturi decât pentru importuri. Potrivit OCDE, restricțiile de
export sunt prevalente pentru deșeurile și resturile metalice și pot lua variate
forme incluzând restricții la export, norme, taxe, obligații de licențiere pentru
export non-automate, și orice altă restricție de export. Între 2012-2014 pentru
deșeurile și resturile metalice, media taxelor de export non-zero era 12,4% (cu un
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maxim de 50%), în timp ce media taxelor de import era de 3,2% (cu un maxim de
14%) (Figura 6). În 2014, 40% din deșeurile și resturile de cupru tranzacționate,
30% din deșeurile și resturile de aluminiu tranzacționate și 20% din deșeurile
și resturile de fier și oțel tranzacționate, erau supuse cel puțin unei restricții de
export.

Figura 6. Tarifele și taxele medii și maxime de import și export pentru deșeurile și resturile metalice
Notă: Taxele de import medii sunt medii simple ale taxelor valorice impuse de țările
OCDE, țările UE, și China în perioada 2012-2014. Taxele de export sunt medii simple ale
tuturor taxelor valorice notate în Inventarul de Restricții asupra Exportului de Materii
Prime Industriale al OCDE în perioada 2012-2014. Maximele taxelor reprezintă cea mai
mare valoare în fiecare dintre seturi.
Sursa: Inventarul de Restricții asupra Exportului de Materii Prime Industriale al OCDE și
Sistemul de Analiză al Datelor Comerciale al Conferinței Națiunilor Unite pentru Comerț
și Dezvoltare (UNCTAD TRAINS).

Comerțul poate oferi potențiale oportunități de a transforma deșeurile în resurse. Poate contribui la atingerea economiilor de scară în colectarea deșeurilor
destinate reciclării și operațiunilor de recuperare (materialelor și energiei). Mai
mult decât atât, comerțul poate canaliza deșeuri și resturi către țări cu avantaje
comparative în sortarea și procesarea deșeurilor în materiale de valoare.
Însă potențialele consecințe în comerțul cu deșeuri și resturi trebuie și ele luate
în considerare. Spre exemplu, deșeurile și resturile pot fi comercializate către destinații cu capacitate insuficientă de management a deșeurilor și resturilor. Mai mult
decât atât, multe dintre aceste destinații au probleme legate de comerțul ilegal de
deșeuri și sectorul informal.
Ca răspuns la aceste provocări în comerțul cu deșeuri și resturi, un număr de
inițiative au apărut sub forma de măsuri unilaterale și multilaterale, inclusiv în Chi-
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na și, respectiv, sub Convenția de la Basel. Aceste dezvoltări recente și curente vor
remodela peisajul comerțului cu deșeuri și resturi, și va necesita examinare atentă. Susținând că importurile poluează mediul, China a început să impună restricții
asupra deșeurilor și resturilor, cu intrare în vigoare în mai multe faze începând cu
ianuarie 2018 (vedeți Caseta 1).
Caseta 1. Restricțiile de importare ale Chinei privind deșeurile și resturile
China a făcut trei notificări pentru restricționarea importurilor
de deșeuri și resturi. Două notificări OMC au fost trimise pe 18 iulie
2017 și 15 noiembrie 2017. Cea dintâi lista 24 de tipuri de deșeuri și
resturi restricționate de la import începând cu 1 ianuarie 2018 iar cea
din urmă a stabilit nivelul maxim de contaminare (0,5% după greutate) pentru 11 categorii de deșeuri și resturi, cu intrare în vigoare de la
1 martie 2018. Un anunț ulterior a fost emis în 13 aprilie 2018 pentru
a adăuga alte 32 de categorii de deșeuri și resturi în restricțiile de import, cu intrare în vigoare secvențial ori din 31 decembrie 2018 ori 31
decembrie 2019.
Potrivit acestor anunțuri, restricțiile de import se aplică în principal deșeurilor și resturilor plastice, deșeurilor și resturilor nesortate de hârtie și anumite fracții de deșeuri și resturi metalice, precum
și alte fracții specifice de deșeuri. Toate aceste restricții comerciale se
aplică cu motivul de a preveni și controla poluarea mediului.
Aceste restricții impuse de China din 2018 deja schimbă modelele de comerț cu
deșeuri și resturi pentru comodități specifice. În perioada 2016-2018, cantitatea de
deșeuri și resturi plastice tranzacționate la nivel global a scăzut cu 60% iar cele destinate Chinei au scăzut cu 98% de la vârful din noiembrie 2016 (vedeți Figura 7).
Aceste măsuri au potențiale consecințe în mai multe feluri deoarece fracțiile de
deșeuri și resturi plastice ce erau tranzacționate acum sunt manageriate sau depozitate domestic sau deviate către alte piețe. Mai întâi, pentru exportatorii ce nu au
capacitatea domestică de a procesa aceste materiale, restricțiile pot provoca grade
mai mari de depozitare, incinerare și îngropare (cel puțin pe termen scurt). În al
doilea rând, restricțiile de tranzacționare pot crește riscul de deviere a exporturilor
de deșeuri și resturi către țări cu standarde de tratate relativ slabe inclusiv alternativele, în special în Asia de Sud și Sud-Est. Într-adevăr, anumite țări au resimțit
periodic creșteri mari în importurile anuale între 2016 și 2018, în mod notabil Tailanda (772%), Turcia (648%), Malaezia (314%), Indonezia (284%), India (137%) și
Vietnam (133%). Drept răspuns, mai multe țări au început să replice controalele
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și restricțiile de tip chinez pentru importurile de deșeuri și resturi, inclusiv India,
Indonezia, Tailanda, Malaezia și Vietnam (Staub, 2018; Kettunen, Gionfra și Monteville, 2019). India a introdus restricții de import privind deșeurile și resturile
plastice începând cu August 2019.7 Tailanda a anunțat în mod similar că va impune
restricții totale de import pentru deșeurile și resturile din plastic până în 2021.8
Malaezia și Vietnam au întreprins mai multe acțiuni pentru a reduce emiterea de
licențe și permise pentru importarea de deșeuri și resturi.9

Figura 7. Exporturi lunare de deșeuri și resturi plastice după destinație
Notă: Other Asia, nes include datele pentru teritorii din Asia, dar care nu sunt specificate
după țară în setul de date (spre exemplu Taipeiul Chinezesc).

Convenția de la Basel de asemenea caută să adreseze unele dintre aceste îngrijorări privind tranzacționarea deșeurilor și resturilor. La Conferința Părților
Convenției de la Basel (Basel COP 14) ce-a avut loc în Aprilie-Mai 2019, Părțile
au adoptat amendamente la Convenție pentru a crește acțiunile de control asupra
mișcărilor transfrontaliere a deșeurilor și resturilor plastice ce vor intra în vigoare
începând cu ianuarie 2021.10 Părțile au adoptat, temporar, și ghidul tehnic reviVedeți și: https://resource-recycling.com/plastics/2019/08/14/plastic-shipments-to-indiastall-as-bandraws-near/.
8
Vedeți și: https://www.reuters.com/article/us-thailand-environment-plastic/thailand-kicksoff-2020-with-plastic-bag-ban-idUSKBN1Z01TR.
9
Vedeți și: https://www.reuters.com/article/us-vietnam-waste/vietnam-to-limit-waste-imports-asshipments-build-up-at-ports-idUSKBN1KG0KL.
10
La Basel COP 14, Părțile au căzut de acord privind amendamente detaliate pentru a adresa mai
bine plasticele în cele trei categorii ale Anexei II (deșeuri ce necesită considerații speciale) și Anexa
VIII (deșeuri periculoase) ce ar fi pasibile de control Basel și Anexa IX (non-deșeuri) ce ar fi exceptate
de la controalele Basel. Aceste distincții sunt așteptate să îmbunătățească controalele asupra mișcărilor transfrontaliere de deșeuri plastice periculoase, contaminate sau mixte destinate reciclării din
7
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zuit pentru mișcările transfrontaliere ale deșeurilor electrice și electronice și ale
echipamentelor electrice și electronice folosite. 11 Aceste amendamente și revizuiri
vor crește controalele asupra mișcărilor transfrontaliere a deșeurilor periculoase,
contaminate sau mixte din plastic ce sunt dificil de reciclat, în timp ce exceptează
anumite mixturi de deșeuri destinate reciclării de la Convenție, facilitând tranzacționarea.
Într-o idee similară, în decembrie 2019, UE a anunțat Pactul Verde European.12, ce descrie angajamentele pentru a răspunde provocărilor de climă și mediu.
Acest document strategic indică faptul că „Comisia este de părere că UE ar trebui
să înceteze să își exporte deșeurile în afara UE și astfel va revizita regulile privind
transporturile de deșeuri și exporturile ilegale.” Aceste evoluții recente și curente
ce vor restricționa tranzacționarea deșeurilor și resturilor la nivelurile multilateral,
supranațional și național vor schimba peisajul tranzacționării cu deșeuri și resturi
și necesită examinarea atentă.
Există de asemenea probleme ce vin din definirea și clasificarea deșeurilor în
diferite jurisdicții precum și din cauza codurilor comerciale bazate pe sistemul armonizat (Cod HS).. Propuneri de amendamente pentru codurile HS au mai fost
făcute de Secretariatul Convenției de la Basel la Organizația Mondială a Vămilor în
trecut. Două probleme au fost identificate în acest proces. În primul rând, codurile
HS curente ce se referă la deșeurile și resturile nu fac distincția între cele periculoase și nepericuloase, lăsând sarcina în grija autorităților vamale ce trebuie să verifice
de la caz la caz. Nicio distincție vizibilă nu poate fi făcută pentru a distinge clar
deșeurile periculoase de cele nepericuloase, această sarcină fiind, astfel, foarte dificilă. În al doilea rând, distingerea clară între deșeuri și produse second-hand este
de asemenea extrem de dificilă. Deși există o distincție între codurile HS pentru
produse și deșeuri, câteodată distincția vizuală este dificilă.
Ca o evoluție asociată și notabilă, Organizația Mondială a Vămilor (OMV) a publicat modificări la codurile HS ce includ inter alia noi intrări referitoare la deșeuri și
Convenție. Aceste noi reguli vor intra în vigoare din 2021. Textul amendamentelor este conținut în
decizia BC-14/12, care este disponibilă la: http://www.basel.int/TheConvention/ConferenceoftheParties/Meetings/COP14/tabid/7520/Default.aspx
11
Anumite probleme rămân în distingerea exportului de deșeuri pentru recondiționare, deoarece acestea pot fi o breșă potențială ca produsele la final de durată de viață să continue să fie exportate
sub masca „reparabilității”. Din acest motiv, Convenția de la Basel va continua lucrul privind deșeurile
electronice în Grupul de Lucru Expert și va purta discuția mai departe la următorul Basel COP, în
2021. Detaliile adoptării provizorii a ghidului tehnic revizuit privind mișcările transfrontaliere ale
deșeurilor electrice și electronice și a echipamentelor electrice și electronice folosite sunt conținute în
raportul UNEP/CHW. 14/28, disponibil la: http://www.basel.int/TheConvention/ConferenceoftheParties/Meetings/COP14/tabid/7520/Default.aspx
12
A se vedea: https://ec.europa.eu/info/sites/info/files/european-green-deal-communication_
en.pdf
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resturi electrice și electronice ce vor intra în vigoare din 1 ianuarie 2022.13 Această
nouă intrare privind deșeurile și resturile are 11 sub-capitole la nivel de 6 cifre se
preconizează că va amplifica granularitatea datelor comerciale despre e-deșeuri.
Motoarele și impactul comerțului cu deșeuri au fost examinate teoretic de către Mazzanti și Zoboli14. Potrivit studiului lor, impactul de mediu al comerțului cu
deșeuri poate apărea din operațiunile de transport și management al deșeurilor. În
anumite circumstanțe, depinzând de proximitatea transportului și de tehnologiile de
management al deșeurilor disponibile, precum și regulile de mediu relevante, comerțul cu deșeuri ar putea, teoretic, crește sau scade nivelul total al impactului de mediu.
Fluxurile comerciale în deșeuri și resturi nu indică o creștere sau descreștere a
presiunilor de mediu. Întrebarea este mai degrabă dacă deșeurile și resturile tranzacționate sunt procesate și recuperate într-un mod corect pentru mediu și aliniat
cu obiectivele economiei circulare (OCDE, 2010; Shinkuma și Managi, 2011). Mai
ambițios, ar fi important să înțelegem în ce măsură comerțul cu deșeuri și resturi
contribuie fenomenelor de upcycling și downcycling15, precum și alte procese ulterioare de recuperare mai jos în ierarhia deșeurilor.16 În acest sens, distingerea între comerțul cu deșeuri pentru recuperare materială și comerțul cu deșeuri pentru
recuperare energetică ar fi extrem de importantă în pofida provocării sarcinii. Mai
mult decât atât, facilitarea comerțului în materii prime secundare ar fi importantă
pentru folosirea mai eficientă a resurselor pe parcursul duratei lor de viață și reducerea impactului de mediu asociat. Pentru acest motiv, înțelegerea naturii, motivelor și impactului impunerii restricțiilor comerciale, în special restricțiile de export
asupra deșeurilor și resturilor, precum și materiilor prime secundare, ar fi probleme
ce merită mai multă investigație (OCDE, 2021, urmează; 2010).
Vedeți amendamentele publicate ale OMV la nomenclatorul Sistemului Armonizat (HS)
(HS8549 privind deșeurile și resturile electrice și electronice): http://www.wcoomd.org/en/media/
newsroom/2020/january/wco-has-published-accepted-amendments-to-hs-2022.aspx
14
Mazzanti și Zoboli (2013) identifică nouă potențiale motoare ale comerțului cu deșeuri: (i)
taxele de poartă și transport, (ii) costuri administrative, (iii) bariere tarifare și non-tarifare, (iv) diferențe între taxele de mediu și rigurozitatea politicilor, (v) diferențe între țări în capacitatea de tratare,
(vi) stimulente diferite pentru reciclare și recuperare (energie), (vii) diferențe în legislație și clasificare, (viii) nevoia de tehnologii specific, și (ix) caracteristici geografice ale țărilor și regiunilor.
15
Atât upcycling și downcycling cuprind procese de recuperare materiale. Upcycling implică
transformarea deșeurilor în materii prime secundare și uzul lor subsecvent în aplicații cu valoare relativă mare. Downcycling presupune un proces de transformare a deșeurilor în materii prime secundare
unde materialele recuperate sunt de o calitate inferioară și pot fi folosite ca intrări într-un număr
limitat de aplicații (OECD, 2019, p. 17).
16
Ierarhia deșeurilor este un concept pentru a ghida politicile de management al deșeurilor în
multe țări OCDE și non-OCDE. Deși nu există o definiție universal acceptată până în acest moment,
ierarhia deșeurilor în genere dă prioritatea de prim rang limitării generării de deșeuri, apoi reciclării
și recuperării materiale din ce este generat, urmat de recuperare energetică din deșeuri, și abia apoi
depozitării a ce a rămas, pentru a minimiza impactul de mediu asociat cu variatele opțiuni de manageriere a deșeurilor solide. Vedeți OCDE (2019), Caseta 5.1 pentru detalii.
13
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3.3.2 Comerțul cu materii prime secundare
Comerțul cu materii prime secundare (de exemplu deșeuri metalice sortate, pelete
de plastic reciclate)17 este un element important al politicii de economie circulară.
Într-o lume ideală, ar merita urmărite fluxurile comerciale globale ale materiilor
prime secundare pentru a le înțelege natura.
Însă codurile curente HS bazate pe șase cifre nu permit distingerea materiilor
prime secundare de deșeuri și resturi. Într-adevăr, raportul OCDE (2015) privind
productivitatea și resursele materialesubliniază că există suficiente lacune de informație în ceea ce privește datele internaționale comerciale privind materialele reciclate sau materiile prime secundare, limitând calculul indicatorilor de flux material
la nivel internațional.18 În timp ce studiul lui Dussaux și Glachant (2019) se concentrează pe reciclarea domestică și impactul asupra importurilor de materii prime
secundare, metoda lor de identificare a materiilor prime secundare în comerț este
printr-un set îngust de 31 de coduri HS privind anumite deșeuri și resturi metalice
ce sunt o reprezentare vagă a conținutului lor reciclabil.
Când ne concentrăm la scară regională, observăm date mai detaliate asupra
comerțului cu materii prime secundare. În UE, Eurostat publică date privind comerțul cu materii prime secundare bazându-se pe Nomenclatura Combinată (NC)
bazată pe opt cifre a UE ce oferă mai mare granularitate decât codurile HS de șase
cifre. În 2016, exporturile UE de materii prime secundare reprezenta aproximativ
36% din totalul comerțului cu deșeuri și resturi.19 În combinație cu rata de folosire
a materialelor circulare, adică mai specific cota materialelor recuperate și reintroduse în economie în uzul material total, o imagine regională apare reprezentând
absorbția materiilor prime secundare.
La o privire razantă, UE procesează mai multe materii prime secundare domestic iar prin asta își ranforsează balanța comercială a acestor materiale. Din 2004 în
2016, rata de folosire a materialelor circulare a crescut cu 3,4 puncte procentuale
de la 8,3% la 11,7% (vedeți Figura 8). Angrenate de uzul material circular domestic
sporit, exporturile de materii prime secundare au crescut cu 70% de la 21,7 milioane
de tone în 2004 la 36,9 milioane de tone în 2018. În mod corespunzător, importurile
au scăzut cu 35% de la 9 milioane de tone în 2004 la 5,9 milioane de tone în 2018.
17
Materiile prime secundare sunt materiale ce au fost fabricate și folosite cel puțin odată, iar
apoi recuperate (din fluxul de deșeuri sau din produse folosite) pentru a fi folosite iarăși în fabricare
ulterioare (OCDE, 2008)
18
În afară de datele comerciale pentru materiile prime secundare, disponibilitatea limitată a
datelor de fond privind ratele de reciclare minerală și durata de viață a materialelor din structurile
durabile poate de asemenea să ridice provocări în înțelegerea fluxului internațional de materii prime
secundare.
19
Totalul deșeurilor se bazează pe datele ONU COMTRADE și codurile HS pentru deșeuri și
resturi identificate de Kellenberg (2012). Acestea sunt fluxuri comerciale documentate și exclud comerțul cu deșeuri nedocumentat sau ilegal.
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Asigurarea calității și conținutului, precum și stabilirea piețelor pentru aceste
materiale este esențială pentru asigurarea absorbției lor. Astfel, rolul standardelor
de calitate materială, standardele de conținut material, a schemelor de certificare
precum și a designului eco, etichetării eco și a schemelor de achiziționare guvernamentală sunt așteptate să fie critice în scalarea unei economii eficientă în resurse
și circulară.

Figura 8. Comerțul UE în materii prime reciclabile și uz material circular
Notă: Comerțul cu materii prime reciclabile include cinci categorii de plastic; hârtie și
carton; metale prețioase; fier și oțel; cupru, aluminiu și nichel, bazat pe coduri selectate
disponibile la https://ec.europa.eu/eurostat/documents/8105938/8465062/cei_srm020_
esmsip_CN-codes.pdf. Rata de folosire a materialelor circulare măsoară cota de material
recuperată și reintrodusă în economie în uzul material total așa cum indică https://ec.europa.eu/eurostat/tgm/web/table/description.jsp.

Comerțul în bunuri second-hand, bunuri pentru recondiționare și reprocesare
Comerțul în bunuri second-hand poate fi considerat drept un mod pozitiv de a ține
materialele în uz înainte ca aceste produse să atingă finalul de viață. Acesta este
cazul adesea când există cerere pentru bunuri second-hand în străinătate dar nu
intern. Datele privind comerțul global în bunuri second-hand ar putea ajuta înțelegerea naturii produselor și contribuția lor totală la folosirea eficientă a resurselor
pe parcursul ciclului lor de viață și pentru a limita impactele de mediu asociate. Însă
datele rămân foarte puține, deoarece este dificil de a le distinge de produse noi sau
de deșeuri în codurile HS.
La nivel global sunt disponibile date privind textilele second-hand, precum și
pentru cauciucuri folosite.
Între 1988 și 2018, exporturile globale de textile second-hand au crescut de
12 ori în greutate și de 26 de ori în valoare, și au atins 3,4 miliarde de tone și 4,2
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milioane de dolari în 2018. Exporturile au fost în mare venite din țările OCDE, care
au reprezentat 77 la sută din valoarea totală de export în 2018. În mod notabil, pe
lângă țările OCDE, un număr de țări non-OCDE incluzând China și India erau între
primii 20 de exportatori. Comparativ, importurile au avut predominant ca destinație țări non-OCDE, reprezentând 66% a valorii totale de import în 2018. Cei mai
mari 20 de importatori includ țări din Asia de Sud și Sud-Est, precum și din Africa
plus un număr de țări OCDE (Figura 9).
În aceeași perioadă din 1988 până în 2018, exporturile globale de cauciucuri
folosite și recondiționate au crescut de 5 ori în greutate și de 11 ori în valoare, atingând 1 miliard de tone și 2,3 miliarde de dolari în 2018. Majoritatea importatorilor
și exportatorilor au fost țările OCDE, reprezentând 70% și, respectiv, 72% din valoarea de tranzacționare în 2018 (Figura 10).
Există mai multă documentați privind comerțul cu vehicule second-hand de
la Eurostat. În perioada dintre 2000 și 2018, numărul de exporturi UE de vehicule second-hand a crescut cu 79% de la 558 de mii de unități în 2000 la 996 de
mii de unități în 2018. Acest număr a fost depășit de exporturile intra-UE ce au
crescut cu 90% în aceeași perioadă de la 762 de mii de unități în 2000 la 1265 mii
unități în 2018. Valoarea medie per unitate pentru exporturile de vehicule second-hand a fost de 4.165 euro în cazul exporturilor externe, în timp ce în cazul
exporturile intra-UE valoarea medie e mai mult decât dublu, ajungând la 11.038
euro (Figura 11).
În pofida potențialelor beneficii ale contribuției comerțului cu bunuri second-hand la economia circulară, există potențiale compromisuri de luat în considerare. Comerțul cu bunuri second-hand poate crea un blocaj al economiilor
importatoare în tehnologii vechi și ineficiente, precum vehiculele second-hand
cu emisii mari. Pentru acest motiv, anumite țări au stabilit restricții de import și
interdicții ale bunurilor second-hand (de exemplu vehiculelor vechi și ineficiente
second-hand) ca parte a Contribuțiilor Determinate Național (CDN) sub acordul
climatic de la Paris.
Pot exista probleme și legate de potențialul downcycling a produselor la
final de durată de viață depinzând de nivelul tehnologiilor de reciclare, recuperare și management al deșeurilor disponibile la destinație. Comerțul cu bunuri
second-hand este de asemenea o îngrijorare pentru anumite țări importatoare
deoarece pot fi un debușeu pentru comerț ilegal cu deșeuri periculoase sau contaminate ce altfel ar fi subiectul controalelor Basel. Bunurile second-hand de
asemenea pot ridica anumite probleme cu dreptul la reparare și legătura lor cu
protejarea drepturilor de proprietate intelectuală în anumite acorduri comerciale.
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Figura 9. Trendurile în comerțul cu textile second-hand
Notă: Datele sunt bazate pe codurile pentru haine folosite (HS630900), cârpe noi și folosite, sortate (HS631010) și cârpe noi și folosite, nesortate (HS631090).
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Figura 10. Trenduri în comerțul cu cauciucuri folosite și recondiționate
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Figura 11. Exporturile UE de vehicule uzate
Sursa: Autorul, bazându-se pe Eurostat (2019).

Recondiționarea și reprocesarea bunurilor poate oferi beneficii pozitive semnificative în economie și mediu prin reducerea costurilor intrărilor economice comparativ cu bunurile nou-produse și permiterea uzului eficient al materialelor pe
durata de viață-a unui produs. Ele de asemenea prezintă oportunități importante
pentru comerțul internațional, în special în piețele străine ce necesită prețuri mai
mici pentru produse. Astfel, ele oferă oportunități de câștig triplu pentru economie, comerț și mediu..
Cu toate astea, absorbția bunurilor recondiționate și reprocesate rămâne relativ limitată în pofida acestor beneficii multiple. Spre exemplu, industria de reprocesare reprezintă 2% din totalul producției în Statele Unite potrivit unui studiu din
2012 (Comitetul SUA pentru Comerț Internațional, 2012) și în mod similar până la
1,9% din totalul producției UE potrivit unui alt studiu din 2015.
Această absorbție limitată poate fi parțial din cauza naturii sectoarelor care
sunt potrivite pentru recondiționare și reprocesare. Sectoarele cu piețe de recondiționare și reprocesare includ echipamentele grele, avioanele, vehiculele, anumite
echipamente electrice și electronice (de exemplu computere, displayuri cu cristale lichide, imprimante și cartușe toner), și dispozitivele medicale (Kojima, 2017).
Aceste procese de retenție valorică par în genere mai potrivite pentru bunurile intensive în capital decât pentru bunurile de consum cu mișcare rapidă.
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Provocările adiționale pentru recondiționare și reprocesare sunt clasificate într-un raport de către Panelul Internațional al Resurselor și include patru categorii
principale, anume: (i) bariere de reglementare și acces (ce include reglementările
comerciale); (ii) bariere în infrastructura de colectare; (iii) bariere tehnologice; și
(iv) bariere de piață.
Referitor la comerț, mai mulți factori au fost identificați ce restricționează mișcarea bunurilor pentru recondiționare și reprocesare, ce se aplică ambelor „nuclee”
(produse folosite sau module, necesare reprocesării) și produselor recondiționate
și reprocesate. Companiile pot câteodată întâlni dificultăți în recuperarea produselor lor la final de durată de viață peste granițe pentru recondiționare și reprocesare ulterioară, deoarece aceste produse pot fi clasificate drept deșeuri în anumite
jurisdicții și astfel să fie restricționate de la transport. Anumite țări (de exemplu
Brazilia, India) au fost raportate ca restricționând mișcarea produselor non-noi și a
nucleelor (UNEP, 2018). Alte țări (de exemplu China, Indonezia) au impus restricții
de import și interdicții pe nuclee și bunuri recondiționate și reprocesate.
Există semne pentru permiterea fluxurilor transfrontaliere ale acestor bunuri
prin reexaminarea și actualizarea reglementării și a definiției bunurilor pentru recondiționare și reprocesare și a deșeurilor în anumite țări ca răspuns la cererile
sectorului privat. Există însă și îngrijorări din partea unor guverne importatoare că
aceste fluxuri comerciale ale produselor la final de durată de viață nu trebuie lăsate
să devină o mască pentru comerțul cu deșeuri periculoase și contaminate. Problema este în mod curent investigată de Convenția de la Basel prim Grupul de Lucru
Expert pe deșeuri electronice.
Comerțul cu servicii
În mod tipic, politicile de economie circulară tind să favorizeze sectoarele de servicii
față de sectorul de producție. Sectoarele intensive în servicii precum managementul deșeurilor, reciclarea, recondiționarea și reprocesarea, refolosirea și repararea
sunt așteptate să crească pe măsură ce producătorii substituie materiile prime secundare în locul materiilor prime primare, și pe măsură ce consumatorii substituie
serviciile în locul bunurilor. Multe bunuri pot, de asemenea, fi înlocuite cu sisteme serviciu-produs unde consumatorul final cumpără un serviciu în locul bunului
propriu-zis. Drept exemplu, anumite companii de iluminat explorează posibilitatea
de a oferi servicii de iluminat în loc să vândă becuri, păstrând astfel proprietatea
asupra echipamentului, de la instalare și mentenanță, până la recuperarea la final
de viață. Economia colaborativă este și ea în creștere, așa cum se vede de exemplu
în serviciile de partajare a automobilelor.
Noi modele de afaceri precum sistemele serviciu-produs ar putea susține conceptul de economie circulară prin schimbarea modelelor de uz material în economie
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și astfel având potențial de a reduce presiunile de mediu ce rezultă din sistemele
curente de producție și consum. În mod tipic, sistemele serviciu-produs pot oferi
stimulente pentru design eco și uz mai eficient al produselor. Spre exemplu, ofertantul de servicii, reținând proprietatea asupra produsului, va avea stimulente pentru a folosi produse cu durată de viață mai mare și mai durabile, a folosi produse
mai eficient, și să își asume responsabilitatea pentru colectarea, procesarea și managerierea produselor lor la final de durată de viață. Însă aceste potențiale beneficii
ar putea fi echilibrate de câțiva factori opuși: (i) preferințele consumatorului pentru
închirierea de produse noi poate oferi stimulente pentru durate de viață mai scurte ale produselor; (ii) consumatorii ce nu dețin proprietatea produsului pot folosi
bunurile închiriate fără considerație, ducând la durate de viață mai scurte pentru
produse; și (iii) implicațiile de mediu ale produselor cu durata mai mare de viață
poate fi ori pozitiv or i negativ depinzând de echilibrul dintre intrările materiale
reduse în producție și amprenta de mediu crescută în timpul consumului (OCDE,
2019). Noile modele de afaceri și sistemele serviciu-produs nu sunt de la sine benefice mediului. Astfel, pentru ca aceste sisteme să susțină conceptul de economie
circulară, sustenabilitatea de mediu a acestor sisteme trebuie luată în considerare.
Noile modele de afaceri și sistemele serviciu-produs ce sprijină conceptul de
economie circulară pot oferi noi oportunități comerțului internațional. Modelele
de afaceri de economie circulară pot provoca comerț cu servicii ce poate nu vor
fi marcate drept produse tangibile în statisticile export-import, precum soluțiile
software ce implică refolosirea și recondiționarea mai degrabă decât proprietatea
asupra produselor locale. Există modele noi de afaceri unde consumatorii și furnizorii rămân în contact. Asta se datorează în parte creșterii serviciilor încorporate
în bunuri, de exemplu schimbările regulate de software a bunurilor capitale. Aceste noi relații continue între producători și consumatori pot facilita reprocesarea,
reciclarea și programele de recuperare. Pentru aceste motive, o tranziție către o
economie circulară implică modificări comerciale nu numai în privința bunurilor,
ci și a serviciilor.
Acordul General privind Comerțul cu Servicii (AGCS)20 distinge între patru moduri de comerț cu servicii: Modul 1 – comerțul transfrontalier; Modul 2 – consumul
în străinătate, Modul 3 – prezență comercială în străinătate; și Modul 4 – prezență
temporară a persoanelor fizice în străinătate.21 Serviciile asociate economiei circulare, precum serviciile de reparații și mentenanță, pot fi furnizate prin „Modul 3”,
prezență comercială, sau prin „Modul 4”, prezență temporară a persoanelor fizice
în străinătate. Ar putea exista și oportunități unde serviciile online ce susțin noile
Vedeți și: https://www.wto.org/english/tratop_e/serv_e/gatsqa_e.htm
Vedeți mai jos detalii privind cele patru moduri de comerț cu servicii distinse de AGCS: https://www.wto.org/english/tratop_e/serv_e/gatsqa_e.htm
20
21
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modele de afaceri pentru o economie circulară, precum aplicațiile de partajare vehicule, sunt furnizate de la distanță dintr-o altă țară prin „Modul 1” prin comerț
transfrontalier.
Un studiu al IISD și SITRA (2020) a efectuat chestionare și interviuri cu sectorul privat implicat în modelele de afaceri de economie circulară pentru a compila
dovezi emergente privind comerțul cu servicii legat de economia circulară. Chestionarul a acoperit 96 de firme individuale ce au activități de economie circulară și
au găsit că 70% din respondenți exportă servicii legate de economia circulară către
clienți străini. Aceste exporturi includ atât servicii în aval cât și în amonte legate de
economia circulară de la cercetare și dezvoltare, construcție și instalare, testare tehnică și consultanță de mediu la servicii ce includ mentenanță și reparație, colectare
de deșeuri și epurare, precum și servicii de închiriere și leasing. Comerțul digital
a fost cel mai frecvent folosit mod de operare, cu aproximativ 55% din furnizorii
de servicii exportând servicii legate de economia circulară prin Modul 1 (comerț
transfrontalier). Al doilea cel mai comun mod de operare a fost prin subsidiare străine, via Modul 3 (prezență comercială), folosit de aproximativ 45% din furnizorii de
servicii din mostră. În mod interesant, majoritatea acestor exportatori de servicii
de economie circulară erau întreprinderi mici și micro, ceea ce reprezintă în jur de
60% din respondenți. Asta pare să reflecte specializarea companiilor circulare și
a start-up-urilor emergente din acest domeniu. Studiul a identificat de asemenea
că cea mai comună formă de restricție comercială întâlnită în serviciile legate de
economia circulară de către companiile respondente era formată din diferențele regulatorii între jurisdicții (de exemplu reglementări diferite privind materiile prime
secundare și comerțul cu deșeuri și resturi). Asta poate fi parțial explicat prin interacțiunea strânsă între comerțul cu bunuri și cel cu servicii în genere. Deși acest
raport este indicativ, aceste rezultate nu sunt considerate o reprezentare generală a
companiilor, deoarece eșantioanele chestionarului nu au fost selectate aleatoriu și
sunt limitate în acoperire geografică.
Dat fiind că oportunități ulterioare pentru comerțul cu servicii legate de o economie mai eficientă în resurse și circulară pot apărea în special prin tehnologia și
inovația digitală, această zonă insuficient studiată poate fi subiectul unor investigații ulterioare.
Către o agendă mutual solidară
Acest raport are ca scop identificarea modurilor de a face politicile de economie
circulară (și cele similare) și politicile comerciale mutual solidare prin analizarea
potențialelor clivaje și identificarea oportunităților de a alinia și întări ambele domenii de politici. Deși raportul se concentrează pe conceptul de economie circulară,
multe dintre descoperiri pot fi extinse și la alte structuri de politici cu scopul de
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îmbunătăți eficiența resurselor, a întări managementul materialelor sustenabile și
de a adresa consecințele de mediu ale uzului de resurse.
Anumite potențiale acțiuni pentru a alinia politicile de economie circulară și de
comerț pot fi întreprinse la nivel național. Alte acțiuni potențiale necesită cooperare și coordonare la nivel internațional. Acțiunile ulterioare rămân drept întrebări
deschise și necesită cercetare adițională. Următoarele sub-secțiuni abordează aceste probleme separat.
Abordări naționale
Pentru a asigura solidaritatea mutuală a politicilor de economie circulară și cele
comerciale, politicile de economie circulară, mergând de la EPR22 și schemele de
administrare a produselor, politici de design eco, taxe și subvenții, achizițiile publice verzi, la inițiativele de etichetare eco, trebuie proiectate și implementate într-o
manieră non-discriminatorie în conformitate cu regulile comerciale multilaterale
și fără să fie restrictive mai mult decât este necesar pentru atingerea obiectivelor.
Politicile ce pot avea efecte comerciale semnificative ar trebui notificate părților
interesate și să îndeplinească necesitățile consultative stabilite de regulile OMC.
Transparența acestor scheme poate fi sporită prin notificări timpurii ale proiectelor
de reglementare ale OMC.
Schemele EPR ar putea fi (re-)examinate în vederea a cum afectează lanțurile
valorice de final de durată de viață. În special, anumite scheme par a fi asociate
cu măsuri domestice ce oferă stimulente excesive comerțului cu deșeuri și resturi
prin permiterea organizațiilor pentru responsabilitatea producătorilor (PRO) și
entităților reciclatoare să pretindă că exporturile de deșeuri și resturi sunt 100%
reciclate. Acest mecanism funcționează în favoarea atingerii obiectivelor de reciclare desemnate. Chiar dacă aceste fracții sunt trimise către facilități de reciclare
credibile și certificate din străinătate, rata de reciclare de 100% nu poate fi atinsă
din cauza pierderilor ce se petrec pe lanțul valoric prin transportarea și procesarea acestor materiale. Eforturi adiționale sunt necesare pentru a înțelege mai bine
soarta transporturilor de deșeuri în străinătate, pentru a asigura managementul
resurselor fără afectarea mediului în țara de destinație.
Executarea sporită a schemelor EPR poate contribui la reducerea comerțului ilegal cu deșeuri. Deși este o provocare, guvernele ar putea să își sporească eforturile de
a colecta date privind comerțul ilegal cu deșeuri ce are loc parțial în jurisdicția lor. Stabilirea unui registru electronic unic, dezvoltarea de sisteme de raportare cu evaluare
inter pares pentru a informa autoritățile cu privire la free rideri, obligarea vânzătorilor
online să își publice online detaliile înregistrării PRO, ar putea scădea potențialul de a
abuza de schemele EPR ce se petrece în cazul vânzărilor online transfrontaliere.
22

Extended producer responsibility – Responsabilitate extinsă a producătorului (n.t.)
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Standardele legate de economia circulară pot cuprinde variate inițiative incluzând standarde de conținut material, standarde de conținut reciclat, standarde de
conținut periculos, standarde de reciclabilitate, standarde de reparabilitate, standarde de producție sustenabilă, standarde de calitate materială, și standarde de
produs pentru bunurile la mâna a doua. În special, dezvoltarea standardelor privind calitatea materială a materiilor prime secundare și dezvoltarea standardelor
privind producția sustenabilă pentru a asigura existența lanțurilor de aprovizionare sustenabile din punct de vedere al mediului par a fi critice pentru o tranziție
către o economie circulară. Dezvoltarea standardelor naționale legate de economia
circulară este încurajată să se alinieze la standarde internaționale oriunde ar fi eficient și potrivit în conformitate cu Acordul privind Barierele Tehnice în Comerț
(TBT) al OMC. Aceste reglementări și standarde tehnice trebuie notificate într-o
manieră timpurie, iar suficient timp trebuie asigurat pentru ca părțile interesate să
se angajeze în consultări și pentru a permite tranziția către noile cerințe, în conformitate cu regulile OMC.
Revizitarea definițiilor naționale privind deșeurile, resturile, bunurile second-hand, și bunurile pentru recondiționare și reprocesare, pot fi moduri de a facilita comerțul ce contribuie economiei circulare și a le distinge de fracțiile nedorite.
Abordări internaționale
Cooperarea și coordonarea internațională poate ajuta eforturile țărilor în tranziția
către o economie circulară în mai multe moduri.
Politicile EPR pot întâlni comportamente abuzive ale comercianților globali prin
vânzări online. Riscul este așteptat să crească pe măsură ce piața vânzărilor online
continuă să crească. În plus față de eforturile domestice, coordonarea la nivel internațional poate contribui la abordarea comportamentelor abuzive în vânzările online.
În contextul standardelor emergente de economie circulară la nivel național
și local, eforturile pentru armonizarea acestor standarde și recunoașterea mutuală
a conformității procedurilor de evaluare vor fi din ce în ce mai necesare pentru
a facilita comerțul ce reduce impactul asupra mediului. Dezvoltarea de standarde
internațional este critică în această privință. Pentru acest motiv, progresul ISO TC323 asupra standardelor economiei circulare va fi văzut în anii ce urmează. În mod
special, dezvoltarea de standarde internaționale privind calitatea materială a materiilor prime secundare și a standardelor privind producția sustenabilă pentru a
asigura lanțuri de aprovizionare sustenabile din punct de vedere al mediului par a fi
critice pentru tranziția către economii circulare.
În plus față de zonele ce sunt acoperite de politicile domestice, fragmentarea
diferitelor definiții ale deșeurilor, resturilor, produselor la final de durată de viață,
bunurilor second-hand și a bunurilor pentru recondiționare și reprocesare poate
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submina eforturile țărilor de a tranziționa către o economie circulară. Mai mult,
datele mai bune privind comerțul cu deșeuri și resturi, comerțul ilegal cu deșeuri,
comerțul cu materii prime secundare, și cu bunuri second-hand pot contribui la o
mai bună înțelegere a naturii acestor fluxuri comerciale. În mod curent, codurile
HS la nivel de 6 cifre nu permit aceste distincții. Dialogul internațional și regional
între factorii de decizie politică și oficialii comerciali și vamali este necesar pentru a
înțelege mai bine aceste diferențe.
Aceste eforturi internaționale ar putea fi urmărite la nivel multilateral, spre
exemplu sub Convenția de la Basel, la OMC și OCDE. Organizațiile Internaționale
ar putea oferi o platformă pentru dialog precum Comitetul privind Comerțul și
Mediul al OMC și Grupul de Lucru Comun pentru Comerț și Mediu al OCDE ce aduc
factorii de decizie politică din mediu și comerț împreună la aceeași masă. Aceste
structuri ar putea servi pentru a mări transparența dezvoltărilor curente din jurul
economiei și comerțului circular, și pentru a oferi analiză privind dezvoltarea ulterioară a bazei de cunoștințe.
În plus față de aceste canale multilaterale, acordurile regionale comerciale
(ARC) ar putea oferi noi paliere pentru cooperare regională și bilaterală asupra
mediului. Spre exemplu, eforturile de a face schimb de informații privind posibila
armonizare și recunoaștere mutuală a standardelor de economie circulară ar putea
fi explorate de părțile unui ARC. În cazurile unde armonizarea și recunoașterea mutuală a standardelor se demonstrează a fi dificilă, moduri adiționale de a continua
pot fi explorate, spre exemplu prin mecanismele de facilitare comercială și cooperare regulatorie ale ARC-uri. Ca un prim pas, părțile pot lua în considerare includerea
referințelor explicite la economia circulară în aceste acorduri.
Finalmente, mecanismele de Asistență Oficială pentru Dezvoltare și de Asistență pentru Comerț pot oferi oportunități adiționale de a crea dialog și a permite
țărilor în dezvoltare să își construiască infrastructura necesară și capacitatea de
comerț pentru a permite comerțului și obiectivelor de economie circulară să fie
solidare mutual (OCDE, 2020).
Lacunele de cunoștințe
Mai multe lacune de cunoștințe în comerțul mutual solidar și agenda economiei
circulare au fost identificate.
În privința politicilor de economie circulară, o întrebare cheie asupra politicilor
EPR apare privind dacă și cum se iau în calcul „scăpările” ce se petrec prin comerțul
de bunuri second-hand în activități legale. Mai mult, taxele și restricțiile de depozitare a deșeurilor sunt identificate ca unele dintre cele mai de succes măsuri pentru
a promova rata de reciclare domestică și a reduce volumul deșeurilor ce ajung în
gropi de deșeuri. Însă este posibil că acestea au contribuit la creșterea comerțului
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cu deșeuri ce poate pune presiune de mediu asupra țării de destinație. Acest aspect
poate trebuie investigat.
O mai bună înțelegere este necesară asupra modului în care comerțul și lanțurile de aprovizionare globale pot fi aliniate principiilor de economie circulară, inclusiv eforturi pentru asigurarea sustenabilității de mediu a sectorului extractiv și
securizarea unei tranziții inclusive și juste.
Definiția și clasificarea deșeurilor, resturilor, materiilor prime secundare, bunurilor second-hand și a bunurilor pentru recondiționare și reprocesare, în interiorul jurisdicțiilor și în codurile HS rămâne un domeniu ce ar putea fi studiat mai pe
îndelete.
Natura comerțului cu deșeuri și resturi, și a celui cu bunuri second-hand, și
dacă acestea sunt bune sau rele pentru mediu este încă o zonă unde dovezile sunt
slabe și ar putea merita studii detaliate. Sunt necesare investigații privind un mod
de a garanta că tranzacțiile cu deșeuri, resturi și bunuri second-hand nu ajung în
țări ce nu le pot procesa. În special există o nevoie pentru standarde și informații
privind facilitățile de reciclare. Pot exista oportunități de a dezvolta baza de date
privind mișcările transfrontaliere ale deșeurilor a OCDE în această privință. Mai
mult decât atât, o mai bună înțelegere a naturii, motivului și impactului impunerii
de restricții comerciale – în special restricțiile de export privind deșeurile și resturile și materiile prime secundare – este o problemă ce necesită investigații adiționale.
Finalmente, mai multă analiză este necesară privind modul în care comerțul
poate oferi oportunități adiționale pentru sprijinirea modelelor circulare de afaceri și activităților lor globale, incluzând stabilirea de logistică inversată în lanțurile valorice de final de durată de viață. Spre exemplu, comerțul în materii prime
secundare sau comerțul cu bunuri pentru recondiționare și reprocesare pot oferi
oportunități economice și de mediu prin economiile de scară. Paliere adiționale în
securizarea lanțurilor valorice reziliente ce contribuie obiectivelor de economie circulară prin transparență și trasabilitate ar putea fi explorate în zona emergentă a
tehnologiei și inovației digitale, precum și prin mecanisme de facilitare a comerțului, programe de comercianți de încredere și operatori economici autorizați disponibili în structurile comerciale și vamale (OCDE, 2020). Rolul comerțului cu servicii
și cum contribuie la absorbția noilor modele de afaceri pentru o economie circulară
este de asemenea o zonă puțin cercetată.23
Aceasta este o traducere parțială a unui document, publicat inițial de OECD sub titlul: Yamaguchi, S. (2021), International trade and circular economy – Policy alignment (Comerț internațional și
economie circulară – Aliniere politică), OECD Trade and Environment Working Papers, No. 2021/02,
Editura OECD, Paris, https://doi.org/10.1787/ae4a2176-en.
Această traducere nu a fost creată de OCDE și nu ar trebui considerată o traducere oficială a
OCDE. Calitatea traducerii și coerența acesteia cu textul în limba originală a operei sunt responsabilitatea exclusivă a autorului sau autorilor traducerii. În cazul oricărei discrepanțe între lucrarea originală și traducere, numai textul operei originale va fi considerat valid.
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Provocarea definitorie a acestui secol
Prezentul raport Mediul european. Starea și perspectiva 2020 (State and Outlook of
the European Environment – SOER 2020) sosește într-un moment crucial. Ne confruntăm cu provocări imperioase în domeniul sustenabilității, care necesită soluții
sistemice urgente. Acesta este exact mesajul neechivoc pe care îl primesc decidenții
politici din Europa și de pretutindeni. Provocarea majoră a secolului nostru este
de a găsi o modalitate prin care să realizăm în întreaga lume o dezvoltare care să
echilibreze considerentele sociale, economice și de mediu.
Prezentul raport este al 6-lea raport SOER publicat de Agenția Europeană
de Mediu (AEM), ediția 2020 identificând decalaje grave între starea mediului și
țintele pe termen scurt și lung stabilite în politicile existente ale UE. Așteptările
cetățenilor de a trăi într-un mediu sănătos trebuie duse la îndeplinire, fapt care
presupune să reînnoim atenția acordată implementării ca piatră de temelie a politicilor UE și naționale.
Acestea fiind spuse, nu trebuie doar să facem mai mult, ci și să procedăm diferit. În următorul deceniu, răspunsurile noastre la provocările mondiale de mediu și
de climă vor trebui să fie foarte diferite față de cele date în ultimii 40 de ani. Scopul
prezentului raport este de a oferi o bază pentru discuțiile pe marginea politicilor
Europei pentru orizontul 2030, inclusiv a traiectoriilor către orizontul 2050 și dincolo de acesta.
Aceste politici trebuie să se sprijine pe răspunsurile actuale la provocările
privind mediul și clima — acquis-ul — și totodată să țină seama de ultimele cunoștințe, fapt care necesită abordări fundamental diferite — atât din punctul de
vedere al lucrurilor pe care trebuie să le facem, cât și al modului în care trebuie să
procedăm.
1  

https://www.eea.europa.eu/ro/publications/mediul-european-starea-si-perspectiva
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Mesajul privind necesitatea urgenței acțiunilor nu poate fi subliniat îndeajuns.
Numai în ultimele 18 luni au fost publicate rapoarte științifice globale de maximă
importanță de către IPCC, IPBES, IRP și UNEP,2 toate având un mesaj asemănător:
traiectoriile actuale sunt în mod fundamental nesustenabile; aceste traiectorii sunt
interconectate și legate de principalele noastre sisteme de producție și consum; ne
mai rămâne puțin timp pentru a găsi răspunsuri credibile astfel încât să inversăm
tendința.
Apelul pentru tranziții fundamentale către sustenabilitate la nivelul sistemelor
de bază care modelează economia europeană și viața socială modernă — cu precădere sistemul energetic, cel al mobilității, cel locativ și cel alimentar — nu este nou.
Am lansat astfel de apeluri în edițiile SOER din 2010 și 2015, iar în ultimii ani UE a
încorporat acest raționament în inițiative politice importante, cum ar fi pachetele
privind economia circulară și bioeconomia, politicile privind clima și energia pentru 2030 și 2050, precum și viitorul program în domeniul cercetării și inovării. Mai
mult decât atât, inițiativa UE privind finanțarea durabilă este prima inițiativă de
acest tip care pune întrebări serioase despre rolul sistemului financiar ca element
favorizant al schimbării necesare.
Schimbarea modului de gândire și generarea efectivă a schimbării sunt însă
două lucruri diferite. În acest moment trebuie să ne concentrăm pe extinderea,
accelerarea, eficientizarea și implementarea numeroaselor soluții și inovații — atât
tehnologice, cât și sociale — care există deja și, concomitent, să stimulăm noi studii
de cercetare și dezvoltare, să catalizăm transformările comportamentale, precum
și — element vital — să ascultăm și să implicăm cetățenii.
Nu putem subestima dimensiunea socială. Se aud voci puternice care pledează,
în mod explicabil, pentru o tranziție justă în care posibilii perdanți ai economiei
bazate pe emisii reduse de carbon să beneficieze de grija și atenția cuvenită. Distribuția inegală a costurilor și beneficiilor născute din schimbările sistemice este acum
recunoscută de factorii de decizie, dar necesită o înțelegere solidă, angajamentul
cetățenilor și intervenții eficace.
Nu trebuie ignorați nici tinerii din Europa. Vocile lor devin din ce în ce mai
sonore, cerând un răspuns mai ambițios la schimbările climatice și la degradarea
mediului. Dacă în următorul deceniu nu reușim să schimbăm tendințele curente, se
va dovedi că teama lor față de viitor este întemeiată.
Rapoartele cu privire la creșterea temperaturii cu 1,5 °C la nivel global, schimbările climatice
și solul elaborate de Grupul interguvernamental privind schimbările climatice (Intergovernmental
Panel on Climate Change – IPCC); Raportul de evaluare globală a biodiversității și a serviciilor ecosistemice, elaborat de Platforma interguvernamentală științifico-politică privind biodiversitatea și
serviciile ecosistemice (IPBES); Raportul privind perspectivele resurselor globale elaborat de Grupul
internațional privind resursele (International Resource Panel – IRP); Raportul nr. 6 privind perspectivele mediului global, publicat de Programul Organizației Națiunilor Unite pentru Mediu (UN Environment Global Environment Outlook 6).
2
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SOER 2020 nu oferă toate răspunsurile la aceste provocări complexe, dar reprezintă cea mai cuprinzătoare evaluare integrată elaborată de AEM până în prezent, fiind și primul raport care tratează provocările sistemice într-un mod riguros,
în contextul în care cu toții, ca societate, trebuie să facem tranziția spre sustenabilitate. Se bazează pe 25 de ani de experiență în lucrul cu date, analize și politici ale UE
și valorifică cunoștințele acumulate de rețeaua unică formată din țările europene
membre ale AEM — Eionet.
Nu putem prezice viitorul, dar îl putem crea. Avem convingerea că prezentul
raport constituie o sursă riguroasă de cunoștințe, sosită la momentul oportun și
care poate orienta discuțiile pe tema viitoarelor politici ale UE privind mediul și
clima, putând de asemenea să contribuie la modelarea răspunsurilor Europei față
de Agenda 2030 și obiectivele de dezvoltare durabilă (ODD) ale Organizației Națiunilor Unite. Europa trebuie să se afle în fruntea tranziției mondiale către un mediu sănătos într-o lume dreaptă și sustenabilă. Ideea unui Pact ecologic european
— evidențiat ca primă prioritate în Orientările politice pentru viitoarea Comisie
Europeană 2019-2024 — are potențialul de a oferi un excelent cadru de acțiune, făcând posibile abordările sistemice și inovațiile de care avem nevoie pentru a realiza
această tranziție și a crea un viitor de care să fim cu toții mândri.
Hans Bruyninckx
Director Executiv, Agenția Europeană de Mediu

SOER 2020, pe scurt
În 2020, Europa se confruntă cu provocări de mediu de o amploare și o urgență
fără precedent. Deși politicile UE în domeniul mediului și al climei au adus beneficii substanțiale în ultimele decenii, Europa se confruntă cu probleme persistente în domenii cum ar fi declinul biodiversității, utilizarea resurselor, impactul
schimbărilor climatice și riscurile de mediu asupra sănătății și bunăstării. Numeroase provocări de mediu sunt accentuate de megatendințe mondiale precum
schimbările demografice, iar schimbările tehnologice rapide vin cu noi riscuri și
incertitudini.
Recunoscând aceste provocări, UE și-a asumat o serie de obiective de sustenabilitate pe termen lung, cu scopul general de a „trăi bine, în limitele planetei noastre.” Îndeplinirea acestor obiective nu va fi însă posibilă fără o transformare rapidă
și fundamentală a caracterului și ambiției răspunsurilor Europei. Europa trebuie să
găsească modalități de transformare a principalelor sisteme societale care generează presiuni asupra mediului și climei, precum și efecte negative asupra sănătății,
regândind nu doar tehnologiile și procesele de producție, ci și modelele de consum
și stilurile noastre de viață. Aceasta presupune să acționăm prompt și concertat,
implicând domenii de politică diferite și actori din întreaga societate pentru a face
posibilă o schimbare la nivel sistemic.
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În 2020, Europa se află la o răscruce esențială. Liderii săi au ocazia de a modela
direcția pe care o vom urma în viitor, ocazie de care succesorii lor nu vor mai beneficia. Deceniul următor va fi așadar de o importanță decisivă pentru determinarea
oportunităților Europei în secolul XXI.
Acestea sunt, pe scurt, concluziile generale ale raportului Mediul european —
starea și perspectiva 2020 (SOER 2020). Raportul oferă o evaluare cuprinzătoare a
mediului din Europa, cu scopul de a sprijini factorii decizionali factorii de decizie și
de a informa publicul. Ca toate rapoartele AEM, și acesta se întemeiază pe activitatea Rețelei europene de informare și observare a mediului (Eionet) — un parteneriat între AEM, cele 33 de țări membre și cele șase țări colaboratoare ale agenției.
Pentru a înțelege starea, tendințele și perspectivele mediului din Europa este
necesară o abordare integrată care să ia în considerare factorii complecși și implicațiile schimbărilor mediului. Este tocmai ceea ce oferă SOER 2020, raportul prezentând contextul mondial care modelează dezvoltarea Europei (partea 1), tendințele
și perspectivele în diferite sectoare și ale mediului european în ansamblu (partea
2), precum și factorii care obstrucționează sau favorizează o schimbare transformatoare (partea 3). În partea 4, raportul se încheie cu reflecții despre modul în care
Europa își poate schimba traiectoria pentru a construi un viitor durabil.
SOER 2020 identifică numeroase provocări și obstacole. Dar întrevede totodată și motive de speranță. Cetățenii europeni își exprimă din ce în ce mai puternic frustrarea față de insuficiența măsurilor în domeniul mediului și al climei.
Cunoștințele privind provocările sistemice și răspunsurile la acestea sunt din ce
în ce mai vaste și se reflectă din ce în ce mai mult în cadrele de politică ale UE. În
paralel, în ultimii ani ritmul de apariție a inovațiilor a fost rapid, printre acestea
numărându-se noi tehnologii, noi modele de afaceri și inițiative comunitare. O
serie de orașe și regiuni sunt lideri din punct de vedere al ambiției și al creativității, experimentând diverse moduri de a trăi și munci și făcând schimb de idei în
cadrul rețelelor.
Toate aceste evoluții sunt importante deoarece pregătesc terenul pe care guvernele să aducă politicile, investițiile și intervențiile la un nou nivel de ambiție.
Totodată, aceste evoluții contribuie la conștientizare, încurajând cetățenii să-și
regândească comportamentul și stilul de viață. Europa trebuie să profite de aceste oportunități, folosind toate mijloacele disponibile pentru a realiza efectiv o
schimbare transformatoare în următorul deceniu.
Mediul înconjurător din Europa în contextul schimbărilor
de pe mapamond
Provocările de mediu și de sustenabilitate cu care se confruntă în prezent Europa
își au originea într-o serie de fenomene mondiale începute cu decenii în urmă. În
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această perioadă, „marea accelerare” a activităților sociale și economice a transformat relația omenirii cu mediul. Din 1950, populația lumii s-a triplat, ajungând
la 7,5 miliarde; numărul celor care locuiesc în orașe mari a crescut de patru ori,
atingând la peste 4 miliarde; producția economică a crescut de 12 ori, în paralel cu
o creștere similară a folosirii îngrășămintelor pe bază de azot, fosfat și potasiu; iar
consumul de energie primară a crescut de cinci ori. În perspectivă, aceste evoluții
globale vor continua probabil să mărească presiunile asupra mediului. Prognozele
arată că până în 2050 populația lumii va crește cu aproximativ o treime, ajungând
la 10 miliarde. La nivel mondial, utilizarea resurselor s-ar putea dubla până în 2060,
cererea de apă crescând cu 55 % până în 2050, iar cererea de energie cu 30 % până
în 2040.
Marea accelerare a adus fără îndoială beneficii majore, alinând suferința și sporind prosperitatea în multe părți ale lumii. De exemplu, a scăzut puternic procentul
populației lumii care trăiește în condiții de sărăcie extremă — de la 42 % în 1981
la sub 10 % în 2015. Aceleași evoluții au produs însă deteriorarea pe scară largă a
ecosistemelor. La nivel mondial, aproximativ 75 % din mediul terestru și 40 % din
el marin sunt în prezent grav afectate . Pământul își pierde biodiversitatea într-un
ritm extrem de rapid, în prezent fiind amenințate cu dispariția mai multe specii
decât în oricare alt moment din istoria omenirii. De fapt, există dovezi că traversăm
a șasea extincție în masă a biodiversității.
Multe dintre schimbările sistemului climatic al lumii observate din 1950 și
până acum sunt la rândul lor fenomene care nu își găsesc un precedent în perioade
care se întind de la decenii până la milenii. Aceste fenomene constituie în mare
parte rezultatul emisiilor de gaze cu efect de seră generate de activități umane, cum
sunt arderea de combustibili fosili, agricultura și despăduririle.
Atât în mod direct, cât și indirect, aceste presiuni cauzează un rău imens sănătății și bunăstării oamenilor. Povara mondială a morbidității și a mortalității
precoce asociate cu poluarea mediului este deja de trei ori mai mare decât cea reprezentată de SIDA, tuberculoză și malarie împreună. Însă continuarea marii accelerări poate genera amenințări și mai grave dacă presiunile declanșează prăbușirea
de ecosisteme, de exemplu Arctica, recifele de corali și pădurea amazoniană. Transformări bruște și ireversibile de acest tip pot perturba grav capacitatea naturii de a
livra servicii esențiale, de exemplu de a furniza hrană și resurse, de a menține apele
curate și solurile fertile, precum și de a constitui un scut împotriva catastrofelor
naturale.
Ca pionieră a industrializării, Europa a jucat un rol esențial în configurarea
acestor transformări mondiale. În prezent, Europa continuă să consume mai multe
resurse și să contribuie mai mult la degradarea mediului decât numeroase alte regiuni ale lumii. Pentru a satisface aceste niveluri ridicate de consum, Europa depinde
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de resurse extrase sau utilizate în alte părți ale lumii – de exemplu apă, sol, biomasă
și alte materiale. În consecință, multe din efectele asupra mediului asociate cu producția și consumul din Europa apar în afara Europei.
Luate la un loc, aceste realități se constituie într-o provocare profundă pentru
Europa și pentru alte regiuni ale lumii. Traiectoriile actuale ale evoluțiilor sociale
și economice distrug ecosistemele pe care, în fond, se sprijină omenirea. Tranziția
către un parcurs durabil va necesita reduceri rapide și ample ale presiunilor asupra
mediului, într-o măsură mult mai mare decât în prezent.
Mediul înconjurător din Europa în 2020
Cadrele de politică au evoluat pe măsură ce natura și amploarea provocărilor mondiale de mediu și de climă au devenit mai clare. Cadrul european de politică privind
mediul — acquis-ul de mediu — este influențat din ce în ce mai mult de viziuni și
ținte ambițioase pe termen lung. Viziunea generală privind mediul și societatea
europeană este formulată în Al șaptelea program de acțiune pentru mediu (PAM
7), care prevede că până în 2050:
Vom trăi bine, în limitele ecologice ale planetei. Prosperitatea noastră și mediul
sănătos vor fi rezultatul unei economii inovatoare, circulare, în care nu se irosește
nimic și în care resursele naturale sunt gestionate în mod durabil, biodiversitatea
este protejată, prețuită și refăcută, astfel încât să sporească rezistența societății
noastre.
Creșterea noastră cu emisii scăzute de dioxid de carbon a fost decuplată de mult
de utilizarea resurselor, stabilind ritmul unei societăți globale sigure și durabile.
Politicile de mediu ale UE au în centrul lor trei priorități tematice de politică,
cuprinse în PAM 7: (1) protejarea, conservarea și ameliorarea capitalului natural al
Uniunii Europene; (2) trecerea Uniunii la o economie verde și competitivă cu emisii
reduse de dioxid de carbon și eficientă din punctul de vedere al utilizării resurselor;
și (3) protejarea cetățenilor UE de presiunile legate de mediu și de riscurile la adresa sănătății și a bunăstării . În ultimii ani, UE a adoptat și o serie de politici-cadru
strategice axate pe transformarea economiei UE și a anumitor sisteme (de exemplu, cel energetic și cel al mobilității) astfel încât să genereze prosperitate și echitate, protejând în același timp ecosistemele. Obiectivele de dezvoltare durabilă ale
Organizației Națiunilor Unite (ONU) completează aceste cadre, oferind ca bază a
schimbării transformatoare o logică ce recunoaște interdependența dintre țintele
sociale, economice și de mediu.
Dacă ne raportăm la viziunea pe termen lung și la țintele complementare ale
politicilor Europei, reiese clar că Europa nu avansează suficient în soluționarea
provocărilor de mediu. Mesajele desprinse din evaluarea SOER 2020 a tendințelor
recente și a perspectivelor sunt clare: politicile au fost mai eficace în ceea ce pri-
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vește reducerea presiunilor asupra mediului decât conservarea biodiversității și a
ecosistemelor sau protejarea sănătății și bunăstării oamenilor. În pofida reușitelor
legislației europene de mediu, există probleme are persistă, iar perspectiva mediului european în deceniile viitoare este descurajantă (tabelul ES.1).
Tabelul ES.1

Sinteza tendințelor din trecut, a perspectivelor și a posibilității de realizare a obiectivelor/țintelor de politică

Theme

Tendințe și perspective

Protejarea, conservarea și ameliorarea capitalului natural

Tendințe din
trecut
(10-15 ani)

Perspectiva
până în 2030

Zone terestre protejate

Posibilitatea realizării
obiectivelor/țintelor de politică
2020

2030

2050











Zone marine protejate
Specii și habitate protejate în UE
Specii comune (păsări și fluturi)
Starea și serviciile ecosistemelor
Ecosisteme acvatice și zone umede
Presiuni hidromorfologice
Starea ecosistemelor marine și biodiversitatea
Presiuni și influențe negative asupra ecosistemelor marine
Urbanizarea și exploatarea terenurilor în agricultură și silvicultură



Starea solului






Poluarea aerului și efectele ei asupra ecosistemelor
Poluarea chimică și efectele ei asupra ecosistemelor
Schimbările climatice și efectele lor asupra ecosistemelor



Economia circulară, cu emisii reduse de dioxid de carbon și folosire judicioasă a resurselor
Eficiența utilizării resurselor materiale



Utilizarea circulară a materialelor



Generarea deșeurilor













Gestionarea deșeurilor
Emisiile de gaze cu efect de seră și eforturile de reducere a lor
Eficiența energetică
Sursele de energie regenerabilă
Emisiile de poluanți atmosferici
Emisii lepoluante generate de industrie
Tehnologiile și procesele industriale nepoluante
Emisiile de substanțe chimice
Captarea apei și presiunile asupra apelor de suprafață și subterane
Utilizarea sustenabilă a mărilor










Protecția față de riscurile de mediu asupra sănătății și bunăstării
Concentrațiile poluanților atmosferici



Efectele poluării atmosferice asupra sănătății și bunăstării umane
Expunerea populației la zgomotul ambiental și impactul ei asupra sănătății umane

Presiunile poluării asupra apei și legăturile cu sănătatea umană
Poluarea chimică și riscurile ei pentru sănătatea și bunăstarea umană
Riscurile pentru societate ale schimbărilor climatice
Strategiile și planurile de adaptare la schimbările climatice

Evaluare estimativă a posibilității de a atinge anumite
obiective/ținte de politică

Domină tendințele/evoluțiile de ameliorare

Anul



În general în grafic

Tendințele/evoluțiile formează un tablou mixt

Anul



Parțial în grafic

Domină tendințele/evoluțiile de deteriorare

Anul



În general nu se încadrează în grafic

Notă:

z








Păstrarea zonelor liniștite

Evaluare estimativă a tendințelor din trecut (10-15 ani)
și a perspectivelor pentru 2030




Anul asociat obiectivelor/țintelor nu este anul exact al atingerii țintelor, ci indică intervalul de timp aferent obiectivelor/țintelor respective.
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Este clar că acum capitalul natural nu este încă protejat, conservat și ameliorat
conform ambițiilor cuprinse în PAM 7. Un mic procent de specii (23 %) și de habitate protejate (16 %) sunt într-o stare favorabilă de conservare, Europa nefiind
în grafic către atingerea țintei generale de oprire a declinului biodiversității până
în 2020. Europa și-a atins țintele privind desemnarea zonelor terestre și marine
protejate și unele specii s-au refăcut, dar majoritatea celorlalte ținte vor fi probabil
ratate.
Măsurile de politică ce vizează capitalul natural au adus beneficii în anumite
zone, dar numeroase probleme persistă, unele chiar înrăutățindu-se. De exemplu,
reducerea poluării a dus la îmbunătățirea calității apei, dar UE este departe de a obține o stare ecologică bună pentru totalitatea apelor până în 2020. S-a îmbunătățit
gestionarea terenurilor, dar fragmentarea peisajului continuă să crească, cu efecte
nocive pentru habitate și biodiversitate. Poluarea aerului continuă să afecteze biodiversitatea și ecosistemele, 62 % din suprafața ecosistemelor europene fiind expusă la niveluri excesive de azot, care duc la eutrofizare. Ne așteptăm la intensificarea
impactului schimbărilor climatice asupra biodiversității și ecosistemelor, în timp ce
activități ca agricultura, pescuitul, transporturile, industria și producerea energiei
continuă să ducă la reducerea biodiversității, la extracția resurselor și la emiterea
de emisii nocive.
Europa a înregistrat progrese mai mari din perspectiva eficienței utilizării
resurselor și a economiei circulare. Consumul de materiale a scăzut, iar eficiența utilizării resurselor s-a îmbunătățit pe fondul creșterii produsului intern brut.
Emisiile de gaze cu efect de seră au scăzut cu 22 % între 1990 și 2017, atât datorită
măsurilor cuprinse în politici, cât și a unor factori economici. Cota energiei din
surse regenerabile în consumul final de energie a crescut constant, ajungând la
17,5 % în 2017. Eficiența energetică s-a îmbunătățit, iar consumul final de energie
a scăzut la un nivel aproximativ egal cu cel din 1990. Emisiile de poluanți în aer
și în apă au scăzut, iar nivelul total de captare al apei în UE a scăzut cu 19 % între
1990 și 2015.
Tendințele mai recente sunt însă mai puțin pozitive. De exemplu, începând cu
2014, cererea finală de energie a crescut, și dacă tendința se menține, s-ar putea ca
UE să nu-și atingă ținta de eficiență energetică stabilită pentru 2020. Au crescut
de asemenea emisiile nocive cauzate de transporturi și agricultură, iar producția și
consumul de substanțe chimice periculoase au rămas constante. Perspectiva pentru 2030 sugerează că actuală rată de progres nu va fi suficientă pentru a atinge
țintele privind clima și energia pentru 2030 și 2050. În plus, integrarea aspectelor
de mediu ca soluție la presiunile pe care sectoarele economice le exercită asupra
mediului nu ovedit o reușită – un exemplu este cel al agriculturii, care continuă să
afecteze biodiversitatea și să polueze aerul, apa și solurile.
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Europa a înregistrat un oarecare succes în ceea ce privește protejarea cetățenilor față de riscurile de mediu asupra sănătății și bunăstării umane. De exemplu, apa
de băut și apa de scăldat sunt în general de calitate bună pretutindeni în Europa.
Există însă și aici aspecte persistent problematice, iar perspectiva este îngrijorătoare. De exemplu, unele substanțe chimice persistente și mobile rezistă chiar și la
metode avansate de tratare a apei de băut.
În mod asemănător, deși au scăzut emisiile de substanțe poluante atmosferice,
aproape 20 % din populația urbană a UE locuiește în zone unde concentrațiile de
poluanți atmosferici se situează peste nivelul admis conform cel puțin unuia dintre
standardele UE de calitate a aerului. Expunerea la pulberi fine în suspensie cauzează în fiecare an aproximativ 400 000 de decese premature în Europa, țările din
centrul și estul Europei fiind afectate în mod disproporționat.
Sănătatea și bunăstarea oamenilor sunt încă afectate de poluarea fonică, de
substanțe chimice periculoase și de schimbările climatice. Accelerarea schimbărilor climatice va genera probabil riscuri chiar mai mari, îndeosebi pentru grupurile
vulnerabile. Pot avea astfel de influențe negative valurile de caniculă, incendiile de
pădure, inundațiile și schimbarea modelelor de prevalență ale bolilor infecțioase.
Pe lângă aceste aspecte, riscurile de mediu pentru sănătate nu afectează toți oamenii în același fel, iar în Europa există diferențe locale și regionale pronunțate în
ceea ce privește vulnerabilitatea socială și expunerea la riscurile de mediu pentru
sănătate. Perspectiva privind reducerea riscurilor de mediu pentru sănătate este în
general incertă. Riscurile sistemice pentru sănătate sunt complexe și există lacune
și incertitudini importante la nivelul bazei de cunoștințe.
Înțelegerea și contracararea provocărilor sistemice
Persistența provocărilor de mediu majore poate fi explicată printr-o diversitate de
factori interconectați. În primul rând, presiunile asupra mediului rămân substanțiale, în pofida progreselor înregistrate în reducerea lor. Totodată, ritmul progreselor
a scăzut în unele domenii importante precum emisiile de gaze cu efect de seră,
emisiile industriale, generarea deșeurilor, eficiența energetică și ponderea energiei
din surse regenerabile. Aceasta subliniază nevoia de a nu ne limita la îmbunătățirea
treptată a eficienței, ci de a întări implementarea politicilor de mediu, pentru ca
beneficiile lor să fie atinse pe deplin.
Totodată, complexitatea sistemelor de mediu poate face să existe un decalaj de
timp considerabil între reducerea presiunilor și apariția îmbunătățirilor la nivelul
capitalului natural, precum și al sănătății și bunăstării umane.
Consecințele asupra mediului, cum ar fi declinul biodiversității, sunt adesea
determinate de factori diverși, ceea ce înseamnă că eficacitatea măsurilor de politică și eforturile de gestionare de la nivel local pot fi contracarate de factori externi.
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Un exemplu în acest sens sunt evoluțiile de la nivel ondial, cum ar fi creșterea populației, producția economică și utilizarea resurselor, toți acești factori influențând
situația din Europa. În perspectivă apar îngrijorări legate de anumiți factori generatori de schimbare, cum ar fi evoluțiile tehnologice și geopolitice, ale căror implicații
sunt neclare.
Poate că cel mai important factor care determină provocările de mediu și de
durabilitate care persistă în Europa îl constituie faptul că acestea sunt indisolubil
legate de activitățile economice și de stilul de viață, îndeosebi de sistemele societale
care le oferă europenilor lucruri de rimă necesitate cum sunt hrana, energia și mobilitatea. Prin urmare, folosirea resurselor de către societate și poluarea prezintă
legături complexe cu locurile de muncă și câștigurile de pe întreg lanțul valoric, cu
investițiile majore în infrastructură, utilaje, competențe și cunoștințe, cu comportamentele și modurile de viață ale oamenilor, precum și cu politicile și instituțiile
publice.
Numeroasele legături de interdependență din cadrul și dintre sistemele societale determină adesea obstacole majore în calea realizării mutațiilor rapide și
profunde de care este nevoie pentru a atinge obiectivele Europei privind sustenabilitatea pe termen lung. De exemplu:
Sistemele de producție și consum sunt caracterizate de dependențe față de
furnizor și de utilizarea din obișnuință a modelelor istorice, deoarece elementele
sistemului — tehnologii, infrastructuri, cunoștințe etc. — s-au dezvoltat adesea
împreună timp de zeci de ani. Prin schimbarea radicală a acestor sisteme s-ar perturba probabil investițiile, locurile de muncă, comportamentele și valorile, provocând rezistență din partea industriilor, a regiunilor sau a consumatorilor afectați.
Interconexiunile și retroacțiunile din cadrul sistemelor fac ca schimbările să
producă adesea rezultate neintenționate sau surprize. De exemplu, câștigurile generate de tehnologie pot fi subminate de schimbarea stilului de viață, parțial din
cauza „efectelor de recul”, când îmbunătățirile eficienței duc la economii de costuri
care dau naștere unei creșteri a consumului.
Sistemele de producție și consum sunt de asemenea legate direct și indirect,
de exemplu prin faptul că se sprijină pe o bază comună de capital natural care le
oferă resurse și absoarbe deșeurile și emisiile. Această interdependență a resurselor
poate face ca rezolvarea problemelor dintr-un domeniu să cauzeze în mod neintenționat daune în alt domeniu – de exemplu, despăduriri și creșterea prețului la
alimente din cauza producerii de biocarburanți.
Caracterul sistemic al provocărilor de mediu din Europa ne ajută să explicăm
de ce abordările consacrate ale factorilor decizionali în domeniul mediului înconjurător sunt limitate atunci când este vorba să înfăptuiască schimbarea necesară.
Deși se observă semne de progres în sistemele care ne asigură alimentele, energia
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și mobilitatea, influențele negative asupra mediului rămân mari, iar tendințele actuale nu sunt în acord cu obiectivele de mediu și de sustenabilitate pe termen lung.
Din ce în ce mai multe cercetări și practici oferă informații despre modul în
care se poate înfăptui o schimbare sistemică fundamentală. Astfel de tranziții sunt
procese de lungă durată, care depind în mod esențial de apariția și răspândirea a
diverse forme de inovare care să dea naștere unor moduri alternative de gândire
și de viață — noi practici sociale, noi tehnologii și modele de afaceri, soluții bazate
pe natură etc. Nu se poate ști dinainte ce inovații vor apărea, dacă și cum se vor
integra în stilul de viață al oamenilor și cum vor afecta rezultatele în materie de
sustenabilitate. Așadar, tranzițiile comportă numeroase incertitudini, conflicte și
compromisuri.
Această înțelegere a schimbării sistemice are implicații importante pentru factorii decizionali. În primul rând, se transformă percepția asupra rolului guvernului,
de la cel de „pilot” care deține cunoștințele și instrumentele necesare pentru a conduce societatea către sustenabilitate la cel de facilitator al inovației și al transformării la nivelul întregii societăți. Planificarea de sus în jos are încă un rol de jucat în
unele contexte, dar guvernele trebuie totodată să găsească modalități de a amplifica
puterile cetățenilor, ale comunităților și ale companiilor.
Realizarea acestui deziderat necesită contribuții la nivelul tuturor domeniilor
de politică și al tuturor palierelor guvernamentale pentru atingerea obiectivelor comune. Instrumentele politicii de mediu rămân esențiale, dar realizarea unei schimbări sistemice va necesita o combinație mult mai largă de politici care să promoveze
inovarea și experimentarea, să facă posibilă răspândirea de idei și abordări noi, și să
asigure că schimbările economice structurale duc la rezultate benefice și echitabile.
Ca urmare a complexității și incertitudinii proceselor de tranziție, guvernele vor
trebui de asemenea să găsească metode de a coordona și de a dirija acțiunile întreprinse în cadrul societății către obiective de sustenabilitate pe termen lung, precum
și să gestioneze riscurile și consecințele involuntare care însoțesc în mod inevitabil
schimbările sistemice.
Încotro se îndreaptă Europa?
Privită în ansamblu, analiza din părțile 1-3 evidențiază persistența, amploarea și
urgența provocărilor cu care se confruntă Europa. Înfăptuirea viziunii UE privind
sustenabilitatea până în 2050 este încă posibilă, dar va necesita o transformare a
caracterului și a nivelului de ambiție a măsurilor. Aceasta presupune atât consolidarea instrumentelor de politică existente, cât și extinderea lor prin abordări noi și
inovatoare în materie de legislație si activitate decizională. Pornind de la informațiile cuprinse în raport, partea 4 identifică o serie de domenii importante în care se
impun măsuri pentru a face posibilă tranziția.
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Consolidarea implementării, a integrării și a coerenței politicilor: Implementarea deplină a politicilor existente ar face ca Europa să avanseze puternic către îndeplinirea obiectivelor de mediu pe care și le-a stabilit pentru 2030.
Înfăptuirea deplinei implementări va necesita creșterea finanțării și consolidarea
capacităților, angajarea companiilor și a cetățenilor, o mai bună coordonare între
autoritățile locale, regionale și naționale și o bază de cunoștințe ai puternică. Pe
lângă implementare, Europa trebuie să soluționeze lacunele și punctele slabe din
cadrele de politică, de exemplu pe cele legate de terenuri, de sol și de substanțele
chimice. Sunt de asemenea esențiale atât o mai bună integrare a obiectivelor de
mediu în politicile sectoriale, cât și o mai bună coerență a politicilor.
Elaborarea unor cadre de politică pe termen lung cu caracter mai sistemic și a unor ținte obligatorii: Ansamblul tot mai extins de politici strategice
în domeniul sistemelor esențiale (cum sunt cel al energiei și al mobilității) și promovarea trecerii la o economie circulară cu emisii reduse de dioxid de carbon sunt
instrumente importante pentru stimularea și direcționarea unor acțiuni coerente în ansamblul societății. Cadrele de politică pe termen lung trebuie însă extinse
și asupra altor sisteme și domenii importante, cum ar fi alimentele, substanțele
chimice și folosirea terenurilor. De asemenea, sunt necesare strategii transversale
comparabile și la alte niveluri de decizie — de exemplu la nivel de țară, de regiune
și de oraș. Este important ca părțile interesate să fie cooptate în dezvoltarea de
viziuni și căi de transformare, pentru a reflecta diferitele realități ale Europei și a
maximiza multiplele beneficii sociale, economice și de mediu.
Poziționarea în fruntea acțiunilor internaționale de obținere a sustenabilității: Europa nu își poate îndeplini obiectivele de sustenabilitate în izolare.
Problemele de mediu și de sustenabilitate ale lumii necesită răspunsuri globale. UE
se bucură de o influență diplomatică și economică semnificativă pe care o poate
valorifica pentru a încuraja adoptarea de acorduri ambițioase în domenii cum ar fi
biodiversitatea și utilizarea resurselor. Implementarea deplină în Europa a Agendei
2030 pentru dezvoltare durabilă a ONU și sprijinul activ pentru implementarea sa
în alte regiuni vor fi esențiale pentru ca Europa să-și asume poziția de lider mondial
în realizarea tranzițiilor către sustenabilitate. Utilizarea obiectivelor de dezvoltare
durabilă ca un cadru general pentru dezvoltarea politicilor în următorii 10 ani ar
putea constitui un pas important către realizarea viziunii Europei pentru 2050.
Stimularea inovării în întreaga societate: Schimbarea traiectoriei va depinde în mod esențial de apariția și răspândirea a diverse forme de inovare care pot
genera noi moduri de gândire și de trai. Semințele schimbării există deja. Din ce în
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ce mai multe companii, antreprenori, cercetători, administrații orășenești și comunități locale testează moduri diferite de producție și de consum. În practică însă,
inovațiile se lovesc adesea de obstacole majore. Prin urmare, politicile și instituțiile
publice joacă un rol vital în favorizarea schimbării sistemice. Politicile de mediu
rămân esențiale, dar inovarea sistemică necesită contribuții coerente din partea a
diverse domenii de politică, de la cercetare, inovare, politici sectoriale și industriale
la educație, protecție socială, comerț și ocuparea forței de muncă.
Mărirea investițiilor și reorientarea fondurilor: Deși realizarea tranzițiilor către sustenabilitate va necesita investiții majore, europenii au imens de
mult de câștigat – atât ca urmare a evitării efectelor nocive asupra naturii și societății, cât și datorită oportunităților economice și sociale create de aceste tranziții.
Este nevoie ca guvernele să valorifice pe deplin resursele publice pentru a susține
experimentarea, a investi în inovații și în soluții bazate pe natură, a face achiziții
sustenabile și a sprijini sectoarele și regiunile afectate. Totodată, guvernele au un
rol esențial în mobilizarea și direcționarea cheltuielilor cetățenilor prin modelarea
investițiilor și a alegerilor în materie de consum, precum și în implicarea sectorului
financiar în investiții durabile prin implementarea și valorificarea Planului de acțiune al UE privind finanțarea sustenabilă.
Gestionarea riscurilor și asigurarea unei tranziții echitabile din punct
de vedere social: Pentru ca administrarea tranzițiilor către sustenabilitate să fie
încununată de succes, va fi necesar ca societățile să recunoască riscurile potențiale, oportunitățile și compromisurile și să găsească modalități de a-și croi un drum
printre ele. Politicile au un rol esențial în realizarea unor „tranziții echitabile”, de
exemplu sprijinind companiile și lucrătorii din industriile care se confruntă cu oprirea progresivă a activităților prin cursuri de reconversie profesională, subvenții,
asistență tehnică sau prin investiții de ajutorare a regiunilor afectate. Identificarea
timpurie a riscurilor și oportunităților apărute ca urmare a evoluțiilor tehnologice
și societale trebuie îmbinată cu abordări flexibile bazate pe experimentare, pe monitorizare și pe învățare.
Transpunerea cunoștințelor în acțiune: Realizarea tranziției către durabilitate va necesita diverse cunoștințe noi, bazate pe numeroase discipline și moduri
de generare a cunoștințelor. Astfel, sunt necesare dovezi privind sistemele care generează presiuni asupra mediului, căile de parcurs către durabilitate, inițiativele
promițătoare și obstacolele din calea schimbării. Metodele prospective constituie
un mod de implicare a populației în procesele participative de explorare a viitorului,
a rezultatelor și a riscurilor sau oportunităților în diferitele lor variante posibile.
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Generarea, diseminarea și valorificarea la maximum a informațiilor relevante pot
necesita schimbări în sistemul cunoașterii care face legătura între știință, politică și
acțiune, inclusiv prin dezvoltarea unor competențe și structuri instituționale noi.
Următorii zece ani
Pentru a îndeplini obiectivele cuprinse în Agenda 2030 pentru dezvoltare durabilă
și în Acordul de la Paris este nevoie de acțiuni urgente în fiecare dintre aceste domenii în următorii 10 ani. Pentru clarificare, Europa nu își va înfăptui viziunea de sustenabilitate, de a „trăi bine, în limitele planetei noastre”, doar stimulând creșterea
economică și încercând să gestioneze efectele adverse cu ajutorul instrumentelor
aferente politicilor de mediu și sociale. Dimpotrivă, sustenabilitatea trebuie să devină principiul călăuzitor al unor politici și acțiuni coerente și ambițioase la nivelul
întregii societăți. Pentru a face posibilă o schimbare transformatoare, trebuie ca
toate domeniile și toate palierele de guvernare să lucreze împreună și să valorifice
ambiția, creativitatea și puterea cetățenilor, a companiilor și a comunităților. În
2020, Europa are ocazia unică de a fi liderul răspunsului mondial la provocările
legate de sustenabilitate. A venit vremea să acționăm.

Uniunea Europeană și „Green Deal”– ambiția pentru un
continent verde
Todor Arpad

În acest capitol prezint pe scurt ambițiile asumate de Uniunea Europeană prin Pactul verde european și discut principalele provocări în implementarea lui în România.
Provocări sunt identificate pe baza recentului volum Europeanization of Environmental Policies and their Limitations1 coordonat de autorul acestui capitol împreună
cu Helepciuc Florența-Elena. În concluzii, propun o serie de potențiale măsuri pe
care România ar trebui să le implementeze pentru a-și ameliora șansele de a deveni
un lider regional în combatere schimbărilor climatice și sustenabilizarea creșterii
economice.
Obiective și instrumente de implementare
Prin Pactul verde european Uniunea Europeană continuă ambiția de a rămâne liderul global în combaterea schimbărilor climatice și degradarea mediului prin inițierea unui ambițios plan de transformare a în mod structural a economiei, astfel
încât aceasta să poată asigura un standard ridicat de viață pentru cetățenii UE și
transformarea Europei într-un continent verde. Pactul urmărește transformarea
„UE într-o economie modernă, competitivă și eficientă din punctul de vedere al
utilizării resurselor, în care: să ajungem, până în 2050, la zero emisii nete de gaze
cu efect de seră; creșterea economică să fie disociată de utilizarea resurselor; nicio
persoană și niciun loc să nu fie lăsat în urmă.” 2
Ca urmare a crizei economice generate de pandemia de COVID-19, Pactul a
fost adaptat și extins astfel încât o treime din investițiile prevăzute în Planul de
redresare NextGenerationEU și Bugetul multianual de 7 ani vor fi dedicate atingerea
unora dintre obiectivele Pactului. Saltul la o economie care să nu mai aibă un impact
1
Arpad Todor and Florenta Elena Helepciuc, eds., Europeanization of Environmental Policies
and Their Limitations : Capacity Building (Springer International Publishing, 2021), https://doi.
org/10.1007/978-3-030-68586-7.
2
Comisia Europeană, „Pactul verde european,” Text, Comisia Europeană - European Commission, accessed July 2, 2021, https://ec.europa.eu/info/strategy/priorities-2019-2024/european-green-deal_ro.
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negativ asupra climei până în 2050 presupune o creștere exponențială a eficienței
folosirii resurselor, o reducere semnificativă a poluării în paralel cu măsuri semnificative de refacere a biodiversității, puternic afectată de dezvoltarea economică din
ultimele decenii. Pactul se bazează pe un mix de schimbări legislative (directive și
regulamente europene) având ca punct central o adevărat lege europeană a climei3
și dezvoltarea unor instrumente de finanțare care să poată susțin enormele investiții care vor fi necesare pentru această schimbare fundamentală de paradigmă.
Finanțările vor ajuta la dezvoltarea tehnologiilor ecologice, inovarea în sectorul industrial, scăderea poluării cauzate de sectorul transporturilor, decarbonizarea sectorului energetic, ameliorarea eficienței energetice a clădirilor rezidențiale
și industriale și promovarea creșterii cerințelor standardelor mondiale relevante
pentru protecția mediului și combaterea schimbărilor climatice. Pactul își propune
cuplarea protecției mediului și limitarea schimbărilor climatice cu asigurarea unei
tranziții juste și inclusive. El va susține regiunile cele mai afectate prin Mecanismul
pentru o tranziție justă care va fi finanțat cu cel puțin 100 de miliarde de Euro.4
Cât de pregătită este România să beneficieze de această șansă istorică
pentru a-și transforma în mod fundamental economia?
Recentul volum Europeanization of Environmental Policies and their Limitations5
reprezintă un binemeritat duș rece oferit de analiza detaliată a capacității României de a-și atinge obiectivele de mediu și dezvoltare durabilă asumate în contextul aderării la Uniunea Europeană. Analizând progresele realizate în domeniile
managementului deșeurilor menajere, a protecției pădurilor, calității aerului, folosirii Fondului de Mediu, a implementării Programului rabla, implementării achizițiilor verzi, dezvoltarea unei agriculturi ecologice și operaționaliza planificarea
dezvoltării durabile prin strategiile sale de dezvoltare durabilă ne arată că România nu este încă pregătită să implementeze Pactul verde european. Cu excepția
transpunerii în legislația națională a majorității directivelor europene, România
nu a reușit să atingă nici unul din obiectivele de mediu asumate prin Tratatul de
aderare.6
3
European Comission, „Proposal for a REGULATION OF THE EUROPEAN PARLIAMENT AND
OF THE COUNCIL Establishing the Framework for Achieving Climate Neutrality and Amending Regulation (EU) 2018/1999 (European Climate Law),” accessed July 6, 2021, https://eur-lex.europa.eu/
legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX%3A52020PC0080.
4
Comisia Europeană, „Pactul verde european.”
5
Todor and Helepciuc, Europeanization of Environmental Policies and Their Limitations.
6
European Union, Treaty Concerning the Accession of the Republic of Bulgaria and Romania to the
European Union (Bruxelles, 2005), https://ec.europa.eu/neighbourhood-enlargement/sites/near/
files/archives/pdf/enlargement_process/future_prospects/negotiations/eu10_bulgaria_romania/
act_of_accession_bulgaria_romania_en.pdf.
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De exemplu, în domeniul gestionării deșeurilor municipale, capitolul dedicat7 ne
arată că soluția bazată pe crearea unui sistem de gestionare a deșeurilor municipale
prin sisteme județene a generat o serie de stimulente contradictorii pentru operatorii
existenți, autoritățile locale, județene și naționale. Slaba capacitate administrativă,
nivelul ridicat de corupție și capacitatea administrativă limitată a asociațiilor de dezvoltare intercomunitară (ADI) de a operaționaliza sistemele integrate de gestionare a
deșeurilor la nivel județean au făcut ca în ultimii zece ani să nu fie obținut un progres
în atingerea obiectivelor asumate în Tratatul de aderare precum, închiderea gropilor
neconforme, limitarea depozitării deșeurilor sau țintele de reciclare.
Analiza gestionării pădurilor nemulțumită cu privire la distrugerea unora
dintre ultimele păduri virgine din Europa relevă cum modificările în structura de
proprietate, politicile incoerente, aplicarea limitată cauzată de ineficiența administrativă limitează progresul în protejarea pădurilor.8 Gestionarea calității aerului
este un alt domeniu unde România marchează eșecuri pe toată linia. Implementarea Directivei 2008/50/CE,9 a fost imposibilă datorită unor multitudini de factori:
o alocare limitată a resurselor financiare pentru instrumente actualizate pentru
monitorizare și formare, eficiență administrativă redusă, coordonare limitată între
agenții și lipsă de claritate în responsabilitatea diferitelor agenții, educația limitată
a populației cu privire la importanța protecției mediului și prezența jucătorilor de
veto care blochează punerea în aplicare a legislației.10
Fondul de mediu, instrumentul financiar care ar fi trebuit să fie principala sursă de finanțare a proiectelor relevante pentru mediu, cu excepția fondurilor europene, reprezintă un alt eșec constant al României. De la înființare sa Fondul de mediu
continuă an de an să colecteze și să finanțeze sub 30% din cât este prevăzut.11 AnaArpad Todor, „Municipal Waste Management,” in Europeanization of Environmental Policies and
Their Limitations : Capacity Building, ed. Arpad Todor and Florenţa Elena Helepciuc (Cham: Springer
International Publishing, 2021), 15–27, https://doi.org/10.1007/978-3-030-68586-7_2.
8
Ines Gavrilut, Lukas Feiler, and Metodi Sotirov, „Synthetic Assessment of the Governance
of Forests and Protected Areas, Related EU Policies, and Their Domestic Implementation,” in Europeanization of Environmental Policies and Their Limitations : Capacity Building, ed. Arpad Todor and
Florenţa Elena Helepciuc (Cham: Springer International Publishing, 2021), 29–49, https://doi.
org/10.1007/978-3-030-68586-7_3.
9
Parlamentul European și Consiliul UE, „Directiva 2008/50/CE a Parlamentului European
Și a Consiliului Din 21 Mai 2008 Privind Calitatea Aerului Înconjurător Și Un Aer Mai Curat Pentru Europa,” accessed July 6, 2021, https://eur-lex.europa.eu/legal-content/RO/ALL/?uri=CELEX%3A32008L0050.
10
Gabriela Iorga, „Air Pollution and Environmental Policies, EU and Romania: Where We Stand,
What the Data Reveals, What Should Be Done in the Future?,” in Europeanization of Environmental
Policies and Their Limitations : Capacity Building, ed. Arpad Todor and Florenţa Elena Helepciuc (Cham:
Springer International Publishing, 2021), 51–73, https://doi.org/10.1007/978-3-030-68586-7_4.
11
Arpad Todor et al., „Europeanizing Environmental Public Policy Funding Through the Environmental Fund,” in Europeanization of Environmental Policies and Their Limitations : Capacity Building, ed. Arpad Todor and Florenţa Elena Helepciuc (Cham: Springer International Publishing, 2021),
75–88, https://doi.org/10.1007/978-3-030-68586-7_5.
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liza implementării legislației privind achizițiile verzi ne arată o altă dimensiune a
eșecului implementării unor politici publice care ar fi putut avea un efect real sensibil în sustenabilizarea economiei.12 Lipsa de claritate a cadrului legal și capacitatea
administrativă redusă a instituțiilor care ar trebui să utilizeze această legislație este
avansată ca explicație principală pentru acest eșec al politicii. Analiza implementării „pachetului de pesticide” din 2009 de către România, ca o modalitate de promovare a unei agriculturi mai durabile din punct de vedere ecologic arată că, deși
cerințele formale au fost îndeplinite în general, rezultatele pozitive sunt limitate.13
Nu în ultimul rând, capitolul care analizează capacitatea României de a operaționaliza planificarea dezvoltării durabile prin strategiile sale de dezvoltare durabilă ne arată arată că ultima lecțiile învățate din eșecul implementării primelor
Strategii de Dezvoltare Durabilă au fost absente.
Ce putem concluziona, analizând evoluția capacității României de a-și atinge
țintele de protecție asumate în momentul aderării la Uniunea Europeană, din perspectiva implementării Pactul verde european în următorii ani? România a dovedit
că este un stat membru cooperant, din punct de vedere al transpunerii acquis-ului
comunitar. Totuși transpunerea rapidă nu a fost urmată, în general, de măsurile
de operaționalizare a cadrului legislativ în acțiuni concrete. Tributară abordării
centralizate din timpul perioadei comuniste, Români menține o abordare opacă,
centralizată în implementarea politicilor de mediu, implicarea societății civile și
a mediului academic în conceperea și implementarea politicilor de mediu fiind
minimă. Capacitatea administrativă în domeniul politicilor de mediu continuă
să rămână foarte scăzută, atât la nivel central, cât și la nivel local, în special în
domeniile analizei situației existente și a alegerii unor soluții de politici publice
realiste. De asemenea, operaționalizarea politicilor publice prin planuri de acțiune care să fie dublate de o alocare a resurselor relevante pentru implementarea
lor este încă foarte scăzută. De altfel bâlbâielile arătate în dezvoltarea Planului
Național de Redresare și Reziliență (PNRR) în special în domeniul politicilor de
mediu, ne arată că punctele slabe ale administrației sunt mai actuale decât niciodată. Pentru a ieși din acest cer vicios, sunt necesare o serie de măsuri imediate.
Fundamentale sunt Investițiile în instruirea unor specialiști în politici de mediu
și dezvoltare durabilă, expertiză care este cvasi-absentă în administrația publică
central și locală, alocarea de resurse pentru implementarea politicilor de mediu,
Alina Bilan, „Buying Green? How a Green Public Procurement-Dedicated Law Can Do More
Harm than Good,” in Europeanization of Environmental Policies and Their Limitations : Capacity Building, ed. Arpad Todor and Florenţa Elena Helepciuc (Cham: Springer International Publishing, 2021),
101–19, https://doi.org/10.1007/978-3-030-68586-7_7.
13
Arpad Todor and Florența-Elena Helepciuc, „Promoting Alternative Methods for Environmentally Friendly Agriculture in Romania,” in Europeanisation of Environmental Policies and the Limitations Capacity Building, ed. Arpad Todor and Florența-Elena Helepciuc (Springer, 2021).
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elaborarea unor planuri de acțiune de implementare cu ținte ușor cuantificabile și
cu asumări clare a responsabilităților. Educarea publicului și responsabililor din
administrația publică centrală și locală în vederea transformării viziunii învechite a unui presupus conflict între dezvoltare și protecția mediului reprezintă un
alt punct foarte important.
România poate avea o contribuție importantă la transformarea paradigmatică
pe care o încercă Uniunea Europeană până în 2050, dar, doar cu condiția ca măsurile propusă să fie înțelese ca o oportunitate istorică de transformare a economiei
astfel încât să poată asigura o armonie între un nivel de trai ridicat și o protecție
adecvată a mediului și nu o serie de obligații care trebuie implementate.

SPECIAL
Viitorul industriei de petrol și gaze
în contextul Pactului Verde European
Oana Ijdelea

Necesitatea abordării unei reorientări strategice de către industrie
În mod tradițional, industria oil & gas („O&G”) reprezintă unul dintre sectoarele
economice cele mai poluante generând în mod direct, conform studiilor recente1,
9% din emisiile de gaze cu efect de seră („GES”) la nivel global, în timp ce combustibilii produși de aceasta sunt responsabili la rândul lor de încă 33% din totalul
emisiilor globale.
Pe măsură însă ce comunitatea globală a conștientizat realitatea schimbărilor
climatice și provocările fără precedent antrenate de acestea, în ultimii ani asistăm la
o creștere constantă a așteptărilor comunității globale din partea industriei O&G.
Totodată, a crescut exponențial și presiunea exercitată pe care guvernele naționale, instituțiile internaționale, salariați, investitori și consumatori asupra industriei
O&G.
În acest context, marile companii de O&G, așa numitele „Big Oil”, au adoptat
în ultima perioadă strategii diferite de abordare a tranziției energetice, însă toate
par să fi admis necesitatea unor schimbări de strategie care să le permită să își reducă dependența de combustibilii fosili și să supraviețuiască într-un viitor cu emisii
reduse de CO2.
Astfel, British Petroleum anunță în septembrie 20202 cele mai ambițioase planuri de reconversie strategică în cadrul Big Oil, urmărind o reducere de 40% a producției de O&G în următorul deceniu, cuplată cu investiții majore în energiile cu
emisii reduse de CO2, precum și accelerarea investițiilor în energie solară și eoliană.
La rândul său, RoyalDutchShell și-a prezentat în februarie 2021 noua strategie
globală3 pentru a accelera tranziția dinspre producția de O&G înspre furnizarea
1
Pentru detalii, vezi: https://www.mckinsey.com/industries/oil-and-gas/our-insights/the-future-is-nowhow-oil-and-gas-companies-can-decarbonize#
2
Pentru detalii, vezi: https://www.wsj.com/articles/bp-bets-future-on-green-energy-but-investors-remainwary-11601402304
3
Pentru detalii, vezi: https://www.shell.com/investors/investor-presentations/2021-investor-presentations/strategy-day-2021.html
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produselor energetice cu zero emisii de CO2, axată în principal pe repoziționarea
grupului ca intermediar între producătorii de energie curată și clienți.
Concomitent, gigantul francez Total anunță în mai 20214 o schimbare radicală
de paradigmă, respectiv un rebranding preconizat sub numele TotalEnergies, pentru a reflecta diversificarea planificată a preocupărilor sale înspre sectorul energiilor regenerabile.
Totodată, ExxonMobil, faimos pentru reticența îndelung afișată față de o reducere a operațiunilor sale petroliere și a emisiilor de CO2 generate, a anunțat la
finalul anului 20205 un nou plan multianual de reducere a emisiilor de GES, corespunzător (conform Exxon) țintelor de reducere a emisiilor de CO2 asumate prin
Acordul de la Paris.
Aceste reorientări strategice în modelul de business al marilor companii de
O&G nu sunt întru totul benevole, ci survin pe fondul acțiunilor și luărilor de poziție tot mai virulente ale investitorilor, autorităților și societății în general.
Astfel, in decembrie 20206 al treilea fond de pensii ca mărime din SUA anunță
intenția de a-și retrage investițiile în companiile O&G care nu își asumă ținte de
reducere a emisiilor de CO2.
De asemenea, un investitor activist al ExxonMobil a reușit recent să îndepărteze doi membri din consiliul de administrație7, în cadrul unei acțiuni menite să
schimbe modul în care aceasta își stabilește direcțiile de dezvoltare raportat la dezideratul combaterii schimbărilor climatice.
La rândul lor, șase dintre cele mai mari bănci din SUA s-au angajat ca pana in
anul 2050, să acorde finanțări doar proiectelor cu zero emisii de CO2, alocând totodată sume de ordinul trilioanelor de dolari pentru finanțarea proiectelor verzi8.
Cea mai semnificativă evoluție o reprezintă însă o premieră judiciară recentă decizia unei instanțe olandeze care obliga RoyalDutchShell să se alinieze obiectivelor
Acordului de la Paris privind combaterea încălzirii climatice și reducerea emisiilor
de GES. Prin hotărârea pronunțată la 26 mai 2021, instanța a reținut că „Shell este
responsabilă de enorme emisii de CO2” și „contribuie la consecințele dezastruoase ale
schimbării climatice pentru populație”9 și a admis cererea introdusă de 7 ONG-uri,
4

Pentru detalii, vezi: https://www.bbc.com/news/business-57282008
Pentru detalii, vezi: https://www.cnbc.com/2020/12/14/exxon-mobil-begins-to-mount-defense-of-itselfand-a-bigas-activists-circle.html
5

Pentru detalii, vezi: https://grist.org/climate/new-yorks-226-billion-retirement-fund-willpull-out-of-fossil-fuels/
7
Pentru detalii, vezi: https://www.reuters.com/business/sustainable-business/shareholder-activism-reaches-milestone-exxon-board-vote-nears-end-2021-05-26/
8
Pentru detalii, vezi: https://www.bain.com/globalassets/noindex/2021/bain_report_enr_report_2021.pdf
9
Pentru detalii, vezi: https://www.juridice.ro/essentials/4707/shell-global-condamnata-de-justitie-sa-respecte-clima
6
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ordonând gigantului petrolier reducerea cu 45% a emisiilor de CO2până în anul
2030 față de nivelurile din anul 2019, mai mult decât dublu comparativ cu țintele
asumate de companie.
Pactul Verde European – promotorul acțiunilor climatice la nivelul UE
În contextul acestei preocupări generale pentru combaterea schimbărilor climatice,
Uniunea Europeana („UE”) joacă un rol central, fiind principalul promotor al Acordului de la Paris și situându-se în avangarda acțiunilor vizând reducerea emisiilor de
CO2. Astfel, la finalul anului 2019, UE a adoptat ultimele acte normative din Pachetul Energie Curată pentru toți Europenii10, având că scop implementarea Pactului
Verde European, respectiv tranziția de la un sector energetic bazat pe combustibili
fosili către unul având că sursă energia curată, în scopul respectării angajamentelor
asumate în anul 2015 prin Acordul de la Paris.
În general11, Pactul Verde European își propune să transforme UE într-o zonă
economică eficientă din perspectiva utilizării resurselor, care să asigure în esență:
(1) zero emisii de CO2până în anul 2050; (2) decuplarea creșterii economice de utilizarea excesivă a resurselor; (3) luarea măsurilor necesare pentru asigurarea unei
tranziții energetice juste și inclusive.
Prin implementarea măsurilor din Pachetul Energie Curată pentru toți Europenii, Pactul Verde European12 furnizează astfel și planul de acțiune concret prin
care se asigură utilizarea eficientă a resurselor, tranziția spre o economie circulară
și reducerea activităților poluante.
În viziunea Pactului Verde European, se remarcă accentul pus pe investițiile în
tehnologii prietenoase cu mediul și decarbonizarea sectorului energetic iar rolul
combustibililor fosili (e.g., petrol și gaze naturale) se vă reduce drastic în următoarele decenii, aspect confirmat în mod repetat de oficialii europeni.
Astfel, în data de 29 martie 2021, potrivit lui Franz Timmermans, vice-președintele executiv al Comisiei Europene și responsabil cu implementarea Pactului
Verde European, Comisia Europeana nu va accepta ca gazele naturale să joace pe
termen lung rolul de combustibil-punte înspre ținta de zero emisii de CO2până în
anul 2050, iar „combustibilii fosili nu au un viitor viabil”, subliniind că Europa trebuie să își orienteze investițiile înspre capacități de energie regenerabile13.
Pentru detalii, vezi: https://www.juridice.ro/659644/pachetul-energie-curata-un-pas-inainte-in-tranzitia-energetica.html
11
Pentru detalii, vezi: https://ec.europa.eu/info/strategy/priorities-2019-2024/european-green-deal_en
12
Ibidem;
13
Pentru detalii, vezi: https://www.rechargenews.com/energy-transition/gas-has-no-viable-future-in-green-deal-europe-eu-vice-president-warns-industry/2-1-989314
10
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Chiar dacă oficialii europeni sunt foarte fermi cu privire la obiectivul final al
decarbonizării economiei14, Comisia Europeană a fost nevoită să facă unele concesii
cu privire la modul de abordare a investițiilor în sectorul gazelor naturale, ca urmare
a reacțiilor adverse provenite din rândul unor State Membre. Astfel, plecând de la
constatarea că utilizarea gazelor naturale drept combustibil generează jumătate din
cantitatea de CO2 emisă prin arderea cărbunilor, state precum Polonia sau Germania și-au anunțat imediat intenția de a utiliza gazul că alternativă pentru închiderea centralelor pe cărbune.
Ulterior, un grup de zece State Membre (inclusiv Romania), au solicitat Comisiei să acorde eticheta verde centralelor pe gaz, prin prevederea unor limite de
emisii CO2 care să poate fi atinse15.
Având în vedere aceast blocaj, conform unor documente de discuție Comisia
este dispusa în prezent să califice ca investiții verzi centralele pe gaz care produc
electricitate și energie termică/pentru răcire, cu condiția ca acestea să înlocuiască
centrale pe combustibil fosil foarte poluante, cu efectul reducerii emisiilor de GES
cu cel puțin 50%/kWh energie produsă16. Totodată, centralele beneficiare ar trebui
să devina operaționale până în anul 2025, să poată utiliza în viitor combustibili
cu conținut redus de CO2 și să emită cel mult 270g echivalent CO2/kWh energie
produsă.
În mod simultan, în cazul centralelor care produc electricitate sau cele care
produc atât electricitate cât și energie termică/pentru răcire dar nu înlocuiesc centrale mai poluante, ar urma să se acorde eticheta verde doar centralelor pe gaz cu
emisii sub 100g echivalent CO2/kWh energie produsă.
Astfel, este posibil ca centralele pe gaz existente să aibă o șansă să își continue
activitatea, cu condiția de a se retehnologiza pentru a asigura captarea emisiilor
de CO2 astfel încât să atingă țintele de reducere a poluării sus-amintite. Conform
ultimelor informații, Comisia ezită încă să ia o decizie cu privire la etichetarea investițiilor în gaze naturale că investiții verzi, în special datorita unei opoziții ferme
din partea unor State Membre ca Danemarca și Spania17.
Se poate concluziona că viitorul pe termen lung al gazelor naturale este amenințat în contextul implementării Pactului Verde European, fără însă ca gazul să fie
eliminat, în condițiile în care sunt necesare investiții masive și de durata pentru
dezvoltarea surselor de energie regenerabilă (vânt și solar) și în dezvoltarea și rePentru detalii, vezi: https://www.euractiv.com/section/energy-environment/news/eu-to-offer-gas-plants-a-green-finance-label-under-certain-conditions/
15
Pentru detalii, vezi: https://www.euractiv.com/section/energy-environment/news/brusselspostponed-green-finance-rules-after-10-eu-states-wielded-veto/
16
Ibidem.
14

17
Pentru detalii, vezi: https://www.euronews.com/2021/04/21/brussels-delays-decision-on-making-natural-gas-and-nuclear-energy-a-green-investment
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modelarea rețelelor de transport și distribuție, pentru a suplini închiderea etapizată a centralelor pe cărbune în următoarele decenii.
Rolul gazelor naturale in tranziția energetică
Tranziția energetică dinspre combustibili fosili înspre regenerabile ridică serioase
dificultăți din perspectiva flexibilității ofertei de energie, având în vedere caracterul
fluctuant al energiei produse din surse regenerabile. În condițiile în care tehnologiile de stocare a energiei sunt încă limitate din perspectiva duratei și volumului
de stocare iar tehnologiile pe baza de hidrogen nu sunt încă viabile din punct de
vedere economic18, gazele naturale, în combinație cu tehnologiile de tip CCS (carbon capture and storage) și CCUS (carbon capture, use and storage) precum și cu
tehnologiile de producere a hidrogenului pot juca un rol vital pe termen mediu și
lung pentru economia UE.
Locul important rezervat gazelor naturale în ansamblul tranziției energetice
este evidențiat de altfel în studii recente, precum cele două studii realizate de firma de consultanță Wood MacKenzie și studiul realizat de Agenția Internațională
pentru Energie („IEA”)19 privind evoluțiile preconizate ale sectorului petrolier și al
celui de gaze naturale.
Chiar dacă prezintă și diferențe, cele două studii ale Wood MacKenzie pornind
de la un scenariu privind tranziția energetică accelerată pe baza unei încălziri cu
2°C, respectiv cu 1,5°C până în 2020 („Studiile Wood MacKenzie”), respectiv studiul IEA pornind de la un scenariu privind Zero Emisii Nete până în anul 2050
(ZEN), concluziile generale indică spre o aceeași evoluție a sectorului petrolier.
Astfel, studiile indică o scădere accentuată a cererii de petrol până în anul 2050,
concluzionând că activitățile noi de explorare și proiectele noi se vor limita la exploatări de noi resurse doar în condițiile în care se pot face la costuri mai mici și
având o intensitate carbonică mai redusă decât cea a resurselor existente.
Spre deosebire de sectorul petrolului, exista diferențe semnificative intre Studiile
Wood MacKenzie și studiul IEA. Astfel, IEA prevede o scădere de peste 50% a cererii
de gaze până în anul 2050, fiind afectată de creșterea eficienței energetice, penetrarea
accelerată a hidrogenului că sursă energetică și a bioenergiei, în combinație cu CCS.
Prin contrast, Studiile Wood MacKenzie consideră că sectorul gazelor va juca
un rol central în tranziția energetica în următorii 15 ani, plecând în special de la
prezumția că unele dintre statele asiatice mari consumatoare de gaze naturale nu
vor atinge obiectivul zero emisii de CO2 decât în 2060-2070. Totodată, au concluzionat că (1) gazele naturale vor juca un rol central în înlocuirea cărbunelui pentru
18

Pentru detalii, vezi: https://www.woodmac.com/nslp/european-green-deal/
Pentru detalii, vezi: https://www.hellenicshippingnews.com/what-different-scenarios-tell-us-about-thefuture-of-oil-and-gas/
19
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producerea de energie electrică, datorită intensității carbonice mai reduse; (2) va fi
favorizat totodată drept combustibil industrial și de producere a energiei electrice
prin utilizare în combinație cu tehnologii de tip CCS/CCUS; și (3) va juca rolul de
materie primă în producția de hidrogen albastru, care capătă amploare în planurile
UE și ale altor state occidentale.
Obiectivele industriei în atingerea unei tranziții energetice de succes
Conform Studiilor Wood MacKenzie, cererea de gaze naturale va crește în următoarele decenii, astfel încât gazele naturale ar urma să devina mai căutate și mai valoroase
decât țițeiul. O astfel de răsturnare de situație nu se va produce imediat și va necesita
o reformă în modelul privind producția de gaze naturale astfel încât să se adapteze
noilor obiective climatice, să asigure reducerea emisiilor de CO2 de-a lungul întregului
lanț valoric și să devină în final neutru din punct de vedere al emisiilor de GES.
Astfel, se preconizează că, pentru a permite atingerea obiectivului zero emisii de CO2 până în anul 2050, industria O&G vă trebui să reducă anual cantitatea
de emisii de CO2cu cel puțin 3,4 gigatone echivalent CO220. Chiar dacă ambițioase,
aceste obiective ar trebui să fie posibil de atins, cu condiția ca scăderea preconizată
a producției va fi acompaniată de măsuri și inovații tehnologice implementate de
guvernele naționale și de marii producători O&G pentru reducerea emisiilor CO2,
dintre care cea mai mare pondere o vor avea următoarele:
Înlocuirea surselor de energie electrică - producătorii de O&G vor utiliza în viitor sursele de energie regenerabilă pentru alimentarea cu energie electrică (e.g.,
centrale eoliene sau solare amplasate pe site-urile operaționale) ca alternativă la
generatoarele diesel;
Reducerea emisiilor de metan - aceasta se poate realiza prin îmbunătățirea sistemelor de detectare și repararea a scurgerilor de gaze, instalarea unităților de recuperare a vaporilor, implementarea celor mai noi tehnologii21;
Reducerea arderilor de recuperare (flaring) – realizabilă prin îmbunătățirea și
modernizarea infrastructurii, dezvoltarea unor instalații suplimentare de tratare a
gazelor, operațiuni optimizate de mentenanță și înlocuire a echipamentului;
Utilizarea pe scară largă a tehnologiilor de tip CCS (carbon capture and storage)
și CCUS (carbon capture, use and storage) – acestea vor avea ca rezultat reducerea
emisiilor de CO2 în cadrul producerii de energie electrică din combustibili fosili, dar
și în cadrul altor industrii precum cea producătoare de amoniac, ciment, oțel și fier22;
20
Pentru detalii, vezi: https://www.mckinsey.com/industries/oil-and-gas/our-insights/the-future-is-now-how-oil-and-gas-companies-can-decarbonize#
21
Pentru detalii, vezi: World Energy Outlook 2018, International Energy Agency, November
2018, iea.org.
22
Pentru detalii, vezi: https://www.bain.com/insights/topics/energy-and-natural-resources-report/?gclid=EAIaIQobChMIz qLJq7238QIVokaRBR3BWAf0EAAYASAAE gKvEvD_BwE
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Emergența producției de hidrogen - hidrogenul reprezintă un element central
în cadrul tranziției energetice. Prin utilizarea gazelor naturale în procesul de reformare a metanului cu vapori de apă (steam methane reforming - SMR) combinat
cu tehnologiile de tip CCS /CCUS se obține așa-numitul hidrogen albastru (hidrogen puțin poluant)23. Se preconizează că, în condițiile în care, potrivit estimărilor24 costurile asociate producției de hidrogen se vor reduce cu 2/3 până în anul
2050, producția de hidrogen albastru utilizând tehnologia SMR, puțin poluante,
va fi acompaniată și posibil înlocuită treptat cu producția de hidrogen verde, utilizând energia regenerabilă (vânt și solar), care permite producția de hidrogen prin
electroliză, înlocuind astfel gazul metan. Adoptarea diferitelor tehnologii privind
producția de hidrogen (verde sau albastru) urmează să fie determinată de tehnologiile disponibile în diferite regiuni, respectiv capacitate de înmagazinare accesibilă
pentru CCUS sau, după caz, resurse energetice regenerabile abundente.
Pentru a ilustra cu un exemplu național modul în care gazele naturale, în combinație cu noile tehnologii sus-menționate, poate juca în continuare un rol important în tranziția energetică, amintim că România, al doilea mare producător de
gaze naturale din UE (după Olanda) a propus în varianta finală a Planului Național
de Redresare și Reziliență („PNRR”) câteva proiecte care combină utilizarea gazelor
naturale, energiile regenerabile, producția de hidrogen și tehnologiile de captare a
CO2. Astfel, varianta finală PNRR propune, printre altele: (a) construcția unei rețele de transport și distribuție de gaze naturale capabile să integreze și transportul
hidrogenului, în proporție de până la 10% din capacitate25; și (b) realizarea a două
complexe energetice integrate de tip „green city”, care vor include fiecare câte (1) o
centrală pe gaz, (2) un parc fotovoltaic, (3) o instalație de producere a hidrogenului
verde și (4) o instalație de captare CO226.
În loc de concluzie, chiar daca vârful producției globale de țiței și gaze naturale
ar fi fost atins deja, așa cum afirmă unii reprezentanți ai industriei, iar guvernele
naționale și marii producători O&G adoptă măsuri și schimbări strategice vizând în
general restrângerea producției cu scopul reducerii emisiilor de CO2 și a combaterii
schimbărilor climatice, există suficiente argumente pentru a considera că sectorul
O&G și în special gazele naturale vor continua să joace un rol însemnat în procesul
de tranziție energetica la nivel mondial.

Ibidem
Conform Bloomberg New Energy Finance. Pentru detalii vezi: https://www.mckinsey.com/industries/oil-and-gas/our-insights/the-future-is-now-how-oil-and-gas-companies-can-decarbonize#
25  
Vezi pag. 422 din PNRR, disponibil la https://mfe.gov.ro/wp-content/uploads/2021/06/0c2887df42dd06420c54c1b4304c5edf.pdf
26  
Vezi pag. 426 din PNRR, disponibil la https://mfe.gov.ro/wp-content/uploads/2021/06/0c2887df42dd06420c54c1b4304c5edf.pdf
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Provocările de mediu din perspectiva politică,
economică și a cetățenilor
Politic
De ce temele ecologiste nu sunt (încă) mainstream
în România?
Sorin Cucerai
Firește, la întrebarea care dă titlul acestui articol putem răspunde în numeroase
feluri. În cele ce urmează, mă voi concentra asupra a două posibile răspunsuri – fiindcă, din punctul meu de vedere, ele fac inteligibile cauzele principale pentru care
temele ecologiste, deși în mod obiectiv importante și urgente, au, la noi, semnificativ mai puțini susținători decât ar merita (și, desigur, decât ar trebui).
Răspunsul 1: valorile politice ale societății românești
Un prim răspuns ține de valorile politice ale societății românești de astăzi. Prin
„valori politice” înțeleg aici materialismul și postmaterialismul așa cum au fost ele
definite de Ronald Ingelhart. Pe scurt, valorile materialiste sunt achizitive și țin
de asigurarea nevoilor de supraviețuire: acces la hrană, la adăpost, la îmbrăcăminte, siguranța personală, ordinea publică și așa mai departe. Prin contrast, valorile
postmateriale țin de expresia sinelui: libertate de exprimare, egalitate de șanse,
egalitate de gen, atenția față de calitatea vieții (prin contrast cu atenția materialistă
față de nivelul de trai), grija față de mediu, față de celelalte specii și față de planetă
în general și așa mai departe.
Sunt așadar românii mai degrabă materialiști, sau mai degrabă postmaterialiști? Răspunsul îl aflăm din Valul 7 al World Values Survey. Pe scara Ingelhart
cu 4 itemi, în 2017 (anul în care s-a făcut cercetarea pe România) 28,9% dintre
români exprimau valori materialiste, 56% valori mixte și 10,5% valori postmaterialiste.
10% nu e neapărat foarte puțin (evident că se poate și mai rău: în China, de
exemplu, doar 3,8% din populație exprimă valori postmaterialiste), dar, în orice
caz, e suficient de puțin ca să înțelegem de ce, la noi, temele ecologiste nu sunt
mainstream.
Vestea bună este că, la noi, procentul celor care au internalizat și care exprimă
valori postmaterialiste este în creștere: de la 4% în Valul 5 (2005-2009), la 10,5%
în Valul 7 (2017-2020).
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Cealaltă veste bună este că procentul celor cu valori pur materialiste este în
scădere: de la 46% în Valul 3 (1994-1998), la 29% în Valul 7.
În plus, așa cum ne-am aștepta, postmaterialismul e corelat negativ cu vârsta
(în sensul că persoanele tinere sunt semnificativ mai postmaterialiste decât cele
vârstnice) – și pozitiv cu nivelul de educație.
Pe grupe de vârstă, aproximativ 15% dintre cei cu vârsta cuprinsă între 16 și 34
de ani sunt postmaterialiști (față de media națională de 10%), în timp ce doar 5,6
dintre cei cu vârsta de 65 de ani și peste exprimă valori postmateriale.
Pe niveluri de educație, 10% dintre cei cu nivel scăzut de studii sunt postmaterialiști, față de 15% dintre cei cu nivel de studii ridicat.
Aceeași corelație pozitivă se observă și când ne uităm la nivelul de venit (ceea
ce, iarăși, era de așteptat): doar 6% dintre cei cu venituri mici sunt postmaterialști,
față de 14% dintre cei cu venituri ridicate.
În schimb, surprizele apar când ne uităm la clasa socială (estimată subiectiv).
Doar 9% dintre cei care consideră că fac parte din clasa de sus sunt postmaterialiști – un procent foarte apropiat de cel al celor care consideră că fac parte din clasa
muncitoare (11%). Cei mai postmaterialiști, cu un procent de 12,5%, sunt cei care
estimează că aparțin păturii de sus a clasei de mijloc. Cum era de așteptat, cei mai
puțin postmaterialiști sunt cei care afirmă că fac parte din clasa de jos: doar 2%
dintre ei asumă valori postmaterialiste.
Scara Ingelhart cu 4 itemi este cunoscută ca având anumite imperfecțiuni. De
aceea, haideți să ne uităm puțin și pe scara Ingelhart cu 12 itemi, care este mult mai
precisă și mai nuanțată în evaluare.
Pe această scară cu 12 itemi, 11% dintre români sunt posmaterialiști puri,
26,2% sunt materialiști puri și restul (55,3%) sunt micști. Cei 55,3% se împart astfel: 30,7% sunt mai degrabă materialiști, iar 24,6% mai degrabă postmaterialiști.
Pe această scară cu 12 itemi se confirmă corelația pozitivă cu nivelul de educație și corelația negativă cu vârsta – dar nu se mai confirmă corelația pozitivă cu
nivelul de venit: în timp ce aproximativ 12% dintre cei cu venituri mici și medii
sunt postmaterialiști, doar aproape 6% dintre cei cu venituri ridicate sunt astfel.
Pe scara cu 4 itemi nu există diferențe semnificative în ceea ce privește postmaterialismul între cei din urban și cei din rural, și nici între femei și bărbați. În
schimb, pe scara cu 12 itemi diferențele devin clare. 13,5% dintre cei din mediul
urban sunt postmaterialiști, prin comparație cu doar 7,5% dintre cei din mediul
rural. La fel, pe această scară doar 9,2% dintre bărbați sunt postmaterialiști, față de
12,6% dintre femei.
Pe această nouă scară, doar 4% dintre cei care se consideră pe ei înșiși ca aparținând clasei de sus sunt postmaterialiști – prin contrast cu 13-14% dintre cel care
consideră că aparțin clasei de mijloc (și pătura de sus și cea de jos a ei), cu 11% din-
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tre cei care de văd ca aparținând clasei muncitoare și cu 6% dintre cei care consideră
că aparțin clasei de jos.
Revin la chestiunea asemănării neobișnuite dintre valorile celor din clasa de
sus și cele ale celor din clasa muncitoare (în varianta scării cu 4 itemi), respectiv ale
celor din clasa de jos (în varianta scării cu 12 itemi). Cred că ea poate fi explicată, cel
puțin parțial, prin faptul că, la noi, cei care au acumulat proprietăți și venituri la un
nivel semnificativ mai ridicat decât cel al clasei de mijloc provin, în majoritate, din
rândurile clasei muncitoare (blue-collar) sau ale clasei de jos.
Și chiar dacă veniturile le permit un nivel de trai peste cel al clasei de mijloc,
valorile au rămas ale clasei de origine (fiindcă acumularea a avut loc într-un interval
scurt de timp, de către o singură generație care a plecat, la începutul tranziției, de
la nivelul clasei muncitoare sau al clasei de jos și care a ajuns la nivelul clasei de sus
fără să aibă timpul necesar să-și piardă valorile de origine).
Pe de altă parte însă, dacă ne uităm la țări ca Statele Unite, Japonia, Australia,
Coreea de Sud sau Taiwan, observăm același lucru: pe scara de 12 itemi, cei din clasa
de sus au de departe cel mai scăzut nivel de postmaterialism prin comparație cu
cei din celelalte clase sociale. Așa încât e posibil ca absența postmaterialismului la
membrii acestei clase să exprime mai degrabă o caracteristică a clasei respective, nu
una a originii membrilor ei. Excepția o găsim în Noua Zeelandă, unde clasa de sus
este cea mai postmaterialistă clasă socială.
Însă indiferent cum ar sta lucrurile, o clasă de sus relativ imună la valorile postmateriale face ca finanțarea unor mișcări ecolgiste să fie mai dificil de realizat din
surse interne.
Rămânând la Valul 7 al World Values Survey, aproape 54% dintre români preferă creșterea economică și crearea de locuri de muncă și doar 36% preferă protejarea
mediului. Preferința pentru creștere economică indiferent de efectele asupra mediului este corelată pozitiv cu vârsta și cu nivelul de venit – și negativ cu nivelul de
educație și cu clasa socială (evaluată subiectiv).
Dacă cei cu venituri ridicate sunt semnificativ mai puțin postmaterialiști (potrivit măsurătorii pe scara Ingelhart cu 12 itemi) și mai centrați pe creștere economică în detrimentul protecției mediului decât cei din alte grupe de venit, asta
înseamnă că ei pot fi mai greu convinși să sprijine cauze ecologiste.
Pe de altă parte însă, cei cu studii superioare sunt cei mai sensibili la teme care
țin de mediu: 53% dintre ei preferă protejarea mediului, și doar 40% vor creștere
economică cu orice preț. Cei cu nivel ridicat de educație formează astfel singura
categorie de la noi care pune grija față de mediu mai presus de creșterea economică.
Dat fiind prestigiul social de care se bucură și de poziția pe care o ocupă în societate
(în principal în administrația publică, în sistemul de educație și în zona mass-me-
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dia), aceasta este categoria care poate împinge România spre o mai bună înțelegere
a urgenței chestiunilor care țin de mediu.
Dar, chiar și așa, dacă ținem cont de celelalte date acest lucru nu este suficient
pentru a putea construi mișcări ecologiste relevante la nivel social.
Toate datele arată că societatea românească este una centrată preponderent
pe valori materialiste, în care doar o minoritate destul de restrânsă a internalizat și
promovează valori postmaterialiste. Chiar și în cazul celor cu valori mixte, acestea
sunt preponderent materialiste după cum vedem pe scara Ingelhart cu 12 itemi.
Asta înseamnă că, pentru cei cu valori mixte, valorile postmaterialiste sunt asumate ca valori secundare: în condiții normale, ei înglobează și valorile postmaterialiste
în sistemul lor de valori; dacă însă are loc o criză sau un eveniment social traumatic,
cei de la noi cu valori mixte se recentrează automat pe valorile materialiste.
În aceste condiții, temele ecologiste pot foarte greu să aibă priză la publicul
general – întrucât sunt teme care îi preocupă doar pe postmaterialiști.
Dar nu totul este atât de sumbru pe cât pare. Haideți să ne mai uităm o dată pe
procentele obținute prin analiza datelor pe baza scării Ingelhart cu 12 itemi.
26,2% dintre români sunt centrați exclusiv pe valori materialiste. 30,7% sunt
centrați preponderent pe valori materialiste (în sensul că ei înglobează și valori
postmaterialiste dar doar ca valori secundare, subordonabile celor materialiste).
Avem astfel o majoritate solidă de 57% formată din materialiști.
De cealaltă parte, avem doar 11% postmaterialiști. Avem însă alți 24,6% care
înclină către postmaterialism (cei care înglobează și valori materialiste, dar doar ca
valori secundare). Dacă, în cazul lor, reflexul de a ține cont și de valori materialiste
poate fi diminuat, astfel ca acestea din urmă să devină cel mult valori secundare,
avem deja o minoritate semnificativă de 35,6%. Iar dacă ne referim doar la zona
urbană, procentul ajunge la 40%.
Dacă interpretăm întrebarea legată de protecția mediului versus creștere economică nu doar în sens strict, ci și ca un proxy pentru valori materialiste/postmaterialiste (ceea ce și este, de fapt), vedem că rezultatul este același: 54% materialiști
versus 36% postmaterialiști.
Tot ca pe un proxy pentru valori materialiste/postmaterialiste putem interpreta și întrebarea „Ce alegeți între libertate și siguranță?”. În Valul 7, 34% dintre
români au ales libertatea, iar 64,5% au optat pentru siguranță.
Așadar, fie că ne uităm direct la indicele postmaterialist (scara Inglehart, în
special cea cu 12 itemi), fie că ne uităm la întrebări de tip proxy, rezultatul este același: 34-36% dintre români au internalizat, își asumă și promovează valori integral
sau preponderent postmaterialiste.
Ca să rezum. 11% dintre români sunt postmaterialiști puri (persoane care
exhibă exclusiv valori postmaterialiste). Lor li se adaugă alte 25% de persoane pre-
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ponderent postmaterialiste. Asta face ca procentul total al postmaterialiștilor să
fie, în România, de aproximativ 35%. (Pentru comparație, procentul total al postmaterialiștilor este, în Australia, de 66%.)
În aceste condiții, este imposibil (sau cel puțin extrem de improbabil) ca temele
ecologiste să devină teme mainstream – în sensul de teme susținute de majoritatea populației. Ele pot fi însă teme relevante pentru minoritatea postmaterialistă
– care, la un nivel de 35%, este totuși o minoritate semnificativă.
În plus, trendurile demografice sunt favorabile postmaterialiștilor: noile generații sunt semnificativ mai postmaterialiste decât cele vârstnice, ceea ce face ca,
odată cu schimbarea generațiilor, nivelul general de postmaterialism să crească. În
plus, persoanele cu studii superioare sunt semnificativ mai postmaterialiste decât
cele cu studii primare sau medii – iar trendurile arată o creștere continuă a grupului cu studii superioare și o scădere continuă a celui cu studii primare. Cele două
trenduri combinate duc spre o singură concluzie: și în România, nu doar în alte țări,
viitorul aparține postmaterialiștilor.
Prezentul însă, cum spuneam, nu oferă încă suficientă relevanță politică temelor ecologiste – și de aceea nu avem, deocamdată, o mișcare ecologistă semnificativă. Cu toate acestea, temele și politicile ecologiste încep să fie tot mai prezente în
discursul partidelor noi (în special la USR-PLUS), care sunt mai apropiate ca viziune
de minoritatea postmaterialistă decât de majoritatea materialistă.
Răspunsul 2: blocajul emoțional
Prezentul pune însă și alte bariere în calea discursului ecologist – și cu asta ajung la
cea de-a doua cauză pentru care temele ecologiste au, la noi, o audiență mai scăzută
decât ar merita.
De regulă, temele ecologiste majore, precum cele legate de schimbările climatice sau de drepturile animalelor, sunt prezentate ca necesitând intervenția activă a
statului – ceea ce, mă grăbesc să adaug, este cât se poate de corect.
Doar că, la noi, intervenția statului este identificată (la nivel reflex, emoțional,
nu la nivel rațional) cu comunismul. Traumele istoriei recente ne blochează astfel
accesul la o dezbatere care nouă înșine ne-ar putea fi extrem de utilă.
Din acest motiv, ecologismul este perceput mai degrabă ideologic decât politic
(la fel cum se întâmplă și în cazul feminismului, de exemplu). Și, prin conexiune cu
intervenția statului, este perceput (din nou, la nivel reflex, emoțional) ca o ideologie de stânga, dacă nu chiar de stânga radicală – în condițiile în care, tot potrivit
datelor din Valul 7 al World Values Survey, românii se percep pe ei înșiși ca fiind mai
degrabă de dreapta decât de stânga.
Cu alte cuvinte, pe lângă barierele puse de faptul că majoritatea românilor sunt
centrați pe valori materialiste, discursul ecologist se mai confruntă, la noi, și cu blo-
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cajele emoționale generate de trauma comunistă, iar aceste din urmă blocaje atribuie ecologismului o valoare ideologică, nu una rațională (științifică sau politică).
Din această perspectivă, ecologismul reprezintă un set de credințe (perceput ca ostil setului de credințe al receptorului), nu un set de fapte, ipoteze și măsuri care pot
fi discutate și negociate fie din perspectivă științifică, fie din perspectivă politică.
Pentru a ieși din acest al doilea tip de blocaj, discursul ecologist trebuie dezideologizat – adică prezentat în așa fel încât receptorul discursului să nu mai fie tentat
să-l vadă ca pe un set de credințe (aflate în conflict cu credințele proprii), ci ca pe un
set de fapte cu privire la care e chemat să-și exprime punctul de vedere. Altfel spus,
mintea receptorului trebuie cumva deparazitată de reflexul de a privi chestiunile
care țin de ecologie ca pe niște chestiuni ideologice.
Până când acest lucru nu va fi realizat, temele ecologiste se vor lovi, la noi, de
un blocaj emoțional provenit din traumele istoriei recente – și, astfel, nu vor putea
fi receptate așa cum se cuvine.
Materialismul majoritar și blocajul emoțional. Cam acestea ar fi, așadar – și
pe scurt – principalele două cauze pentru care, din punctul meu de vedere, temele
ecologiste au astăzi, în România, o audiență mult mai scăzută decât ar merita (și,
obiectiv vorbind, decât ar trebui).

Economic
Evoluția economiei României și câteva considerații despre
tranziția verde și digitală
Andrei Caramitru

Scurt istoric post-decembrist – fazele dezvoltării
România a reușit o evoluție excepțională. A reușit să ajungă, de la cea mai săracă
țară din regiune și cu o economie 100% ne-competitivă în 1990 – la una din cele 6
țări la nivel global cu cea mai mare creștere economică în timpul pandemiei, cu un
PIB/capita PPP care a depășit Grecia, Croația, Bulgaria, Rusia sau Turcia (o situație
unică în istoria României).
În deceniile după 1990, economia României a trecut prin 3 faze distincte :
1990-2000: colaps industrial și izolare.
• După revoluția din 1989, România a ales o strategie falimentară, diametral
opusă față de țările din fostul bloc comunist. Elita politică de atunci a încercat, fără
succes, un „glasnost” local și a refuzat integrarea cu occidentul (mesajul explicit a
fost dat prin mineriade). Nu a privatizat și restructurat marile companii din epoca
comunistă și a încercat să „cumpere” pacea socială prin măsuri populiste care au
distrus echilibrele economice și au dus la hiperinflație.
• După 5 ani de eșec total, și după colapsul URSS din 1991 – elita locală nu
a mai avut de ales și a decis direcția pro-occidentală (prin Declarația de la Snagov
din 1995). A mai durat însă aproximativ 5 ani până am clădit un nivel suficient de
încredere cu UE și NATO și am început să avem o deschidere economică reală.
2000-2010: integrare în sistemul economic occidental - privatizări și
intrarea multinaționalelor.
• Mesajul clar de integrare în sistemul occidental a fost dat în 2002, când România a semnat acorduri de pre-aderare atât cu NATO cât și cu UE (aderarea la
NATO a fost finalizată în 2004 și la UE în 2007).
• Integrarea economică a fost executată printr-un val de privatizări și investiții străine majore. Investitorii francezi au fost primii (Renault/Dacia si SocGen/
BRD în 1999, Orange în 2002), urmați de toți ceilalți (de ex. OMV/Petrom în 2004,
E.ON în 2005, Erste/BCR în 2006, Ford în 2007).
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• Caracteristica fundamentală a economiei în perioada 2000-2010 a fost lipsa
de capital local. Lipseau capitalul și lichiditățile – deci întreaga creștere înainte de
criza globală din 2008 a fost finanțată cu monedă străină, nu doar prin investiții
directe ci și prin creditare de către sistemul bancar în EUR/CHF. Înainte de 2010,
întreaga economie era masiv dominată de firmele cu capital străin, antreprenorii și
firmele locale erau încă sub-dezvoltate și sub-capitalizate.
2010-2020: creșterea capitalului autohton și a capitalului „intangibil”, urbanizare și populism economic.
• Creșterea masivă a importanței capitalului autohton este clară și are un efect
extrem de pozitiv pentru structura economiei. Creșterea s-a manifestat atât prin
importanța firmelor controlate local cât și prin creșterea lichidității locale în sistemul financiar:
¤ Multinaționalele care au intrat în România în perioada precedentă nu mai
sunt un contribuitor de capital ci un exportator de capital – dividendele extrase depășesc contribuțiile lor în noi investiții. Spațiul pe care l-au lăsat
liber a fost capturat de antreprenorii locali.
¤ Dacă în perioada precedentă, toate sectoarele economice erau dominate de
multinaționale, în 2020/2021 situația s-a schimbat radical. De exemplu: în
sectorul telecom cel mai mare jucător este Digi; în sistemul bancar - Banca
Transilvania; în retail – Dedeman, Altex, e-Mag (care deși are capital majoritar străin este controlat local); în construcții – UMB, One United, Iulius
Group; în IT - UiPath (unul din cele mai valoroși „unicorni” la nivel European, controlat de acționari români și cu HQ în București) și BitDefender.
¤ Acum, nivelul depozitelor persoanelor fizice și a companiilor depășește stocul
de credite ale sistemului bancar (situație diametral opusă față de 2007-2010).
• Tendința globală a creșterii importanței capitalului intangibil a avut un efect
important și in România. In ultimii ani, am asistat mai degrabă la intrarea sau expansiunea marilor companii de software sau de conținut digital (Oracle, Microsoft,
Amazon, UbiSoft, EA Games) și la emergența marilor grupuri locale (UIPath, BitDefender, FintechOS etc.) și mai puțin la investiții industriale.
• Urbanizarea accelerată a fost o altă tendință esențială:
¤ Înainte de intrarea în UE, marea majoritate a populației (peste 70%) locuia
în orașe mici și sate. Acum – peste 60% locuiesc în orașele mari și în zonele
metropolitane.
¤ Urbanizarea accelerată a venit din două surse: emigrare către orașele din UE
(aprox. 4 milioane, scăderea netă venind aproape exclusiv din orașele mici și
sate) și emigrare internă spre orașele mari (aprox. 2-3 milioane de persoane
care s-au mutat în zonele mari metropolitane sau fac „naveta”).
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• În final, populismul economic a fost o caracteristică structurală a acestei faze
de dezvoltare. Dacă în 2015 echilibrele macro-economice erau minimale (deficit budgetar 0.6%, deficit comercial de 1.2% ) , în 2021 am ajuns să avem cele mai mari
dezechilibre din UE (deficit bugetar de aprox. 7%, deficit comercial de 4.6%), deși
investițiile au fost mult sub nivelul necesar pentru dezvoltare
¤ Baza fiscală a fost distrusă prin reducerea TVA de la 24% în 2015 la 19% în
2017, cuplată cu un număr de excepții cu un efect cumulat dramatic asupra
veniturilor fiscale (de ex. la micro pragul a fost crescut de la sub 100’000 EUR
venituri la 1m EUR pe an; TVA-ul a fost scăzut la sectoare întregi ale economiei - horeca, sănătate, turism, bunuri agricole, imobiliare; au fost reduse
taxele pentru angajații din construcții; pentru pensionari s-au eliminat CASS
pe pensii și impozitul pe primii 2000 RON pe lună)
¤ Creșterea accelerată a salariilor budgetarilor, eliminarea grilelor în special
pentru angajații din administrația locală, introducerea de sporuri scăpate de
sub control
¤ Creșterea accelerată a pensiilor, cuplată cu introducerea pensiilor speciale.
Situația actuală (2021) – structură economică și competitivitate
sectorială
Structura economică
În 2021, economia României se bucură de o structură diversificată și relativ apropiată cu nivelul altor țări mai dezvoltate, cu o piață internă mai mare relativ față de
alte țări comparabile. Problemele structurale sunt (i) polarizarea foarte mare dintre
„România Europeană” (zonele metropolitane + Transilvania) și restul, (ii) sistem
fiscal și financiar care defavorizează masiv atât munca și IMM-urile (care ar trebui
să fie „stâlpii” dezvoltării) cât și serviciile publice și (iii) cota prea mică alocată către
angajați din surplusul economiei private.
Ponderea agriculturii și a industriei în PIB au scăzut și ponderea serviciilor a crescut. România s-a apropiat astfel de structura medie a UE. Economia României are astfel acum un nivel de diversificare relativ bun, cu un grad de
complexitate a produselor în creștere1.
– Serviciile contribuiau 46% din PIB în 2010, mult sub media UE de 65% și
sub Polonia sau Ungaria (56%). În 2019, România a crescut la 58% și a depășit Polonia sau Ungaria (care au stagnat la 56-57%). Creșterea a fost susținută în special
de industria IT (care contribuie mult mai mult la PIB decât media Europeană) și de
transporturi.
1
https://ec.europa.eu/eurostat/statistics-explained/index.php?title=National_accounts_and_GDP#Gross_value_added_in_the_EU-27_by_economic_activity
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– Industria (inclusiv construcțiile) au scăzut dramatic ca pondere în România.
În 2010 reprezenta 38% din PIB (Polonia avea 29%, Ungaria 25% și media UE era la
23%). În 2019, ponderea a scăzut la 28% în România, sub Polonia (Polonia, Ungaria
și media UE au rămas relativ stabile).
– Ponderea agriculturii a scăzut în România de la 5% în 2010 (mult peste nivelul mediu al UE de 1.6% sau de nivelul celorlalte țări din CEE care erau la aprox.
3%) până la 4% în 2011. Este interesant că Polonia a avut aceeași evoluție relativă
ca și România, însă Ungaria nu – acolo proporția agriculturii a crescut până la 3.4%.
Piața internă este mai mare relativ la alte țări comparabile:
– În România, ca procent din PIB, exporturile și importurile reprezintă 40%
– În comparație, în țările comparabile care au o piață domestică mai mică și
care s-au hiper-specializat (Ungaria, Cehia, Slovacia, Estonia, Bulgaria) – nivelul
exporturilor atinge 75-92% din PIB, cu un nivel al importurilor relativ comparabil.
– În țările cu piață internă mare (SUA, Franța, UK, Spania) – nivelul exporturilor este de 11-35%, cu un nivel al importurilor relativ comparabil.
Prima problemă structurală este polarizarea dintre „România Europeană” (zonele metropolitane + Transilvania) și restul.
– Nivelul de PIB/capita în zonele mari metropolitane a depășit deja media UE.
Toate zonele de dezvoltare din Transilvania au depășit deja zonele din Ungaria.
Toți indicatorii din „România Europeană” sunt favorabili: populația crește (prin
imigrație internă), nivelul de investiții este ridicat, nivelul de educație mediu este
similar cu media UE, numărul de angajați este de 2 ori mai mare decât numărul de
pensionari.
– Zonele rurale și orașele mici (mare parte din sud și Est) au atins deja, din
păcate, nivelul de colaps demografic, social și economic. În majoritatea localităților, populația de sub 55 de ani a scăzut cu cel puțin 50%. Numărul de pensionari
depășește numărul de angajați de 1.5 ori – iar angajații sunt în marea lor majoritate la stat. 25% la sută din populație este angrenată în agricultură (în mare parte
în ferme de subzistență) – mult peste nivelul sustenabil de 3-4% pe care le au
celelalte țări.
– Problema zonelor defavorizate este structurală și extrem de greu de rezolvat. Studiile economice ne arată că, într-o economie globalizată, localitățile cu mai
puțin de 60 000 de locuitori și care se află la mai mult de 70km de un centru urban
mare nu se pot susține economic (observăm asta în SUA, UK, Franța, Germania).
Singura soluție realistă este modelul Malaezia: (i) creșterea accelerată a orașelor
mari, (ii) locuințe subvenționate pentru cei care vin din zonele defavorizate să lucreze la oraș și (iii) infrastructură bună și metode de transport ieftine, pentru ca
lucrătorii să se poată întoarce înapoi la sat de vineri până luni.

CONTEXT NAȚIONAL / 243

A doua problemă structurală este sistemul fiscal și financiar care defavorizează masiv atât munca și IMM-urile (care ar trebui să fie „stâlpii”
dezvoltării) cât și serviciile publice.
– Sistemul fiscal actual favorizează exportul de capital al multinaționalelor
(taxa pe dividende mică), „arbitrajul fiscal” (cei cu venituri mari se plătesc pe PFA
sau micro), evaziunea fiscală (antreprenorii își scot banii prin dividende și își plătesc angajații la negru) și parcarea economiilor în imobiliare (taxele pe proprietate
fiind foarte mici). Sistemul fiscal descurajează în mod direct munca (avem taxele
cele mai mari pe venituri mici) și investițiile (nu există avantaje fiscale dacă firmele
reinvestesc profitul și nu în extrag prin dividende).
– În plus, baza fiscală pentru serviciile publice de bază (cum ar fi de exemplu
sănătatea) este insuficientă – practic doar angajații plătesc CASS în cuantum corect
(contribuțiile la PFA și micro sunt plafonate, copiii, pensionarii și cei fără activitate
nu plătesc nimic).
– Sistemul bancar din România s-a orientat aproape exclusiv către finanțarea
deficitului bugetar (la un „spread” extrem de profitabil) și către creditele de consum (care sunt ultra-profitabile). Investițiile nu sunt susținute de bănci (situația
IMM-urilor fiind dramatică – nivelul de împrumuturi e de 3-5 ori mai mic decât
în țări comparabile). Băncile refuză orice creștere în afara celor 2 tipuri de împrumuturi - până și creditele ipotecare sunt dependente de garanțiile de stat („prima
casă”). Este esențial ca BNR să își regândească strategia, statul să lanseze Banca de
Dezvoltare și să amelioreze legislația primară (care nu permite un nivel suficient de
protecție pentru creditori în cazul împrumuturilor către companiile mici).
A treia problemă structurală este cota prea mică alocată către angajați
din surplusul economiei private.
– În majoritatea țărilor din UE, cota salariilor din totalul valorii adăugate totale este de 45-50%. În România, suntem pe locul 3 de la coadă, cu aproximativ 35%.
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– De exemplu, în multe multinaționale, productivitatea per angajat este comparabilă în România cu țările din vest (de ex. in retail, benzinării, bănci) – însă pachetul salarial brut este la 50% în cel mai bun caz. Angajații sunt în plus penalizați
de taxe pe muncă mai mari în România, diferența cu vestul Europei devenind uriașă
– câștigul net este în medie de 3 ori mai mic. La IMM-uri, mulți patroni reușesc să
aibă câștiguri comparabile sau chiar mai mari decât acționari de companii mai mari
din vest (cu taxe mult mai mici), dar își plătesc angajații cu salarii extrem de mici
(și parțial plătite la negru).
– Situația aceasta stimulează exodul către diaspora, reduce nivelul consumului și creează riscuri de revoltă socială. Soluția nu este însă introducerea unor reglementări mai stricte sau sindicalizarea (ar avea un efect extrem de negativ pe
creșterea economică) ci (i) să stimulăm creșterea veniturilor nete prin reducerea
taxelor pe muncă și (ii) situația să nu mai fie „tabu” – o discuție publică și transparență la nivel de angajator ar ajuta angajații să poată să aleagă pe cei care îi tratează
corect.
Competitivitate sectorială
Cel mai relevant indicator al competitivității este volumul de exporturi realizat și
deficitul sau surplusul comercial cu restul lumii. Un sector care exportă mult și
generează surplus este în mod clar competitiv pe piețele internaționale. Problema fundamentală este că per total nivelul de competitivitate este în scădere
– avem deficit comercial din ce în ce mai mare (celelalte țări din Europa de Est au
surplus substanțial).
Situația estimativă (in miliarde USD) pentru 2020 corectat de efectele pandemiei este următoarea2:

Pe scurt, economia României este extrem de polarizată:
– Avem un nivel excepțional de competitivitate în servicii (transport, IT, outsourcing etc.), industria auto (plus producția de nave, material rulant și aparate
2

Sursa: tradingeconomics.com, baza de date COMTRADE a ONU, analiza autorului.
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tehnice), lemn/mobilă, tutun și producția agricolă primară (cereale, fructe și animale vii).
– Echipamentele electrice și electronice și mașinile unelte generează un volum
mare de exporturi, însă balanța comercială este relativ echilibrată (acceptabil datorită unei nevoi importante de tehnologizare rapidă).
– Problemele mari de lipsă de competitivitate sunt în: industria grea și de extracție, turism, medicamente și în industria de bunuri de consum (produse agricole
finite, îmbrăcăminte/textile, materiale de construcții etc.)
Deficitul comercial total de 4-5% din PIB este finanțat de banii trimiși înapoi
de diaspora și de investițiile directe din străinătate. Deci:
– exportăm pe de o parte educația din zonele urbane - servicii IT și outsourcing de top, automobile și electronice (un lucru foarte bun).
– dar exportăm și resursele simple pe care le avem: mână de lucru (diaspora,
transportatori), cereale, tutun, lemn, mobilă și produse agricole simple.
– Cu banii primiți de la diaspora și din exporturi - cumpărăm energie și aproape toate bunurile pe care le găsim în mall-uri (inclusiv mâncarea) și farmacii.
– Nu ne rămân decât banii europeni cu care încercăm să construim infrastructură, încet și chinuit. Pentru creșterile de pensii si de salarii la stat – ne împrumutăm, pentru că nu mai avem alte resurse disponibile.
Problema fundamentală este că deficitul comercial va crește rapid în perioada următoare și implicit nivelul de competitivitate va scădea. Motivele
sunt multiple:
– În industria grea și extractivă – liberalizarea pieței de energie a redus atractivitatea prețului energiei produse în România și a afectat direct competitivitatea
industriei grele. După liberalizare – importurile de gaze în special au crescut și industria chimică și metalurgică au devenit cronic necompetitive (energia fiind o parte foarte importantă a costului lor). În plus – tranziția verde și prețul din ce în ce
mai mare al certificatelor verzi va afecta dramatic aceste sectoare. Singura soluție
pentru a limita adâncirea problemelor este deblocarea producției de gaze din Marea
Neagră și folosirea excedentului în petrochimie.
– În industria auto, producția nu a crescut suficient față de ritmul PIB-ului, din
cauza lipsei de investiții majore din ultimii ani (nu am atras firme producătoare noi
și cele existente nu și-au mărit capacitatea de producție – celelalte țări din Europa
de Est au câștigat investiții mult mai mari). Pentru viitor – decizia Renault de a
produce Dacia electrică în China este o lovitură dramatică care trebuie compensată
cu atragerea de investiții în baterii electrice și eventual atragerea noilor capacități
de producție de vehicule electrice ale altor producători.
–– Medicamente. Balanța comercială are un deficit de 3.2 miliarde de EUR care se
adâncește dramatic (1 miliard EUR exporturi, cu 25% sub nivelul maxim atins din
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2013; 4.2 miliarde EUR importuri, aproape dublu față de 2015). Motivul structural
este reglementarea deficitară (de ex. taxa claw-back pe medicamentele generice +
prețuri reglementate printre cele mai mici din UE). Ungaria de exemplu reușește să
fie net exportator. Sectorul poate fi stimulat (avem o bază existentă de producători)
însă doar dacă se schimbă structural reglementările actuale.
–– Industria textilă. Producția sectorului este de aproximativ 2% din PIB, cu
aproximativ 175’000 de angajați (2019). Evoluția însă este negativă – numărul de
angajați s-a înjumătățit din 2008 până în 2019 și veniturile totale scad cu aprox.
3-5% pe an. Structural, salariile din România au crescut prea mult pentru a permite
un nivel de competitivitate suficient față de alte țări (în special cele din Asia de Sud
Est).
–– Turismul este fundamental și structural necompetitiv în România – piața
Europeană este dominată de vacanțele estivale (unde noi nu suntem competitivi cu
marile destinații și doar 100km de coastă) și cele de iarnă/ski (unde nu avem munți
suficient de înalți pentru a acomoda stațiuni mari). Creșterea veniturilor populației
va adânci și mai mult deficitul – majoritatea clasei medii preferând vacanțele în
străinătate. Singura soluție pentru a menține măcar nivelul actual al deficitului este
de a redefini România ca destinație de city-break și evenimente culturale moderne
(pe modelul Cluj-ului cu Untold).
–– Industria bunurilor de larg consum (inclusiv de produse agricole finite) creează
un deficit uriaș, care va crește exponențial odată cu creșterea veniturilor populației.
Problemele sunt multiple:
¤ producătorii Europeni au deja rețeaua de producție finalizată pentru Europa
- localizată pentru acoperirea optimă a diverselor țări. Noi fiind departe de
centrul Europei - nu mai are sens economic pentru ei deschiderea unor noi
centre de producție.
¤ Valoarea în aceste sectoare vine din brand, marketing, diferențiere și unități
de producție mari, tehnologizate. Din păcate, antreprenorii locali nu au reușit decât cu mici excepții să poată concura la nivel European, probabil din
lipsă de expertiză și finanțare.
¤ Pentru producția de produse agricole finite – deficitul este uriaș în fiecare
sector. Motivele sunt aceleași – este nevoie de un nivel de expertiză important și de resurse financiare mari, pe care antreprenorii locali nu le dețin.
În plus – nivelul de subvenții în România este mai redus decât în alte țări
Europene mai dezvoltate.
¤ Pentru a rezolva măcar parțial situația – este nevoie de facilități fiscale și garanții pentru investiții, măcar ca un prim pas. Și negocieri punctuale cu producătorii mari responsabili pentru deficit. Se poate, în timp, ajunge măcar
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în agricultură la aceeași performanță ca în industria lemnului – unde reușim
să producem și mobilă (nu doar exportăm lemn brut) și să avem un surplus
comercial nu un deficit.
Pe partea pozitivă, tranziția digitală ne favorizează și poate compensa
o parte din lipsa de competitivitate din restul economiei, România având
deja un nivel de competitivitate foarte ridicat în domeniul serviciilor IT si de servicii business/outsourcing:
– Am ajuns – în ultimii ani – să avem chiar două sub-industrii în care conducem la nivel global: RPA+outsourcing (în special prin UIPath dar și prezența majoră a centrelor de outsourcing sofisticate cum ar fi Genpact) și cyber-security (prin
Bitdefender, centrul cyber European și prezență importantă în structurile NATO
aferente).
– Nivelul de specializare a crescut în multe alte domenii. De exemplu: IT pentru sistemul financiar (de ex. centrul pentru London Stock Exchange), industria
jocurilor video (Ubisoft, EA Games), centre de cercetare și dezvoltare pentru Amazon, Oracle sau Microsoft.
– Pentru viitor – tendința de a lucra „de oriunde” va favoriza reîntoarcerea
unei părți a celor plecați în diaspora care vor putea continua să lucreze din România. De asemeni, România fiind cea mai de succes țară în IT din zonă, poate atrage
și integra ecosistemele din Ucraina sau Serbia în activitățile locale și chiar poate
atrage specialiști din alte piețe emergente (Asia de Sud Est, America Latină).
– Pentru a dubla / tripla volumul sectorului și de a reține cât mai multă valoare în România – va trebui să favorizăm domicilierea proprietății intelectuale și
a capitalului firmelor de software în România (pe model Estonia/Lituania/Irlanda/
Olanda - inclusiv prin revizuirea legislației SRL-urilor pentru a acomoda structuri
de acționariat mai complexe și fonduri de investiții plus facilități fiscale specifice).
Tranziția către cote minime de taxe pe profit la nivel global ne poate favoriza pe
termen mediu – atractivitatea locațiilor clasice (Irlanda sau Olanda) scăzând față
de România.
Marile pariuri pentru perioada 2021-2030: perioada investițiilor,
reformei și alinierii la nivelul economiei UE sau perioada crizei economice
și a austerității?
Să recapitulăm cele 3 faze ale dezvoltării economiei din 1990 până acum:
– 1990-2000 : colaps industrial și izolare
– 2000-2010: integrare în sistemul economic occidental - privatizări și intrarea multinaționalelor
– 2010-2020: creșterea capitalului autohton și a capitalului „intangibil”, urbanizare și populism economic.
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Ce se va întâmpla în următorii 10 ani? La nivel global, putem previziona următorul scenariu, care în general este pozitiv pentru România:
–– Tranziția digitală se va accelera, însă creșterea va fi mai puțin dominată de
marile firme tehnologice (guvernele vor impune legislații anti-monopol). Este o
tendință extrem de favorabilă pentru România – care poate deveni în 10 ani o forță
majoră în ecosistemul de inovație vestic.
–– Tranziția către energia verde va deveni realitate (este singura zonă de consens
între SUA, China și UE). Marii pierzători vor fi Rusia și Orientul Mijlociu – cu tensiunile geo-politice aferente. România este relativ bine poziționată – avem deja un
nivel ridicat de producție verde (hidro + vânt) și putem să devenim independenți
energetic prin exploatarea gazelor din Marea Neagră plus investiția în reactoarele
3 și 4 de la Cernavodă. În plus, tensiunile din Orientul Mijlociu și Marea Neagră
ne favorizează ca locație strategică în care partenerii noștri vor investi. Riscul este
doar la nivelul industriei auto dacă producătorii prezenți în România nu vor investi
în unitățile de producție pentru a le adapta pentru vehicule electrice.
–– Decuplarea economică între Occident și China va fi impusă de SUA și va deveni
realitate, însă riscul de tensiuni grave geopolitice este extrem de ridicat. Marii pierzători vor fi Germania (care depinde economic cel mai mult din sistemul vestic de
exporturile către China) și Taiwan-ul (care riscă să își piardă suveranitatea). Efectul
asupra economiei României este neclar și indirect (poate de exemplu să fie afectată
parțial industria auto care este integrată cu Germania care este cel mai important
partener comercial actual al României)
–– Creșterea inflației și a dobânzilor – care poate cauza o criză economică globală. România este din păcate extrem de vulnerabilă – avem un nivel foarte ridicat al
deficitelor și o creștere majoră a dobânzilor pe piețele vestice ar cauza un exod al
capitalului din piețele emergente.
La cum arată situația la mijlocul anului 2021 la nivelul României, putem să ne
așteptăm la următoarele tendințe:
–– Investiții publice: marile proiecte de infrastructură au fost deja lansate și ancorate în PNRR. Cel mai probabil – vom avea cel puțin 700km de autostrăzi în plus
până în 2030. Investițiile vor permite o echilibrare regională a creșterii economice.
–– Echilibrare graduală a deficitului bugetar: PNRR/Comisia Europeană ne impun
reforma sistemului de pensii, a sistemului bugetar și o reducere a deficitului public
spre 3%. Ancorarea financiară este clară și va fi foarte greu pentru orice guvern să
încalce acordul cu UE (costul fiind imediat – ne-rambursarea fondurilor deci explozie a deficitului bugetar si reducerea rating-ului)
–– Consolidarea și maturizarea capitalului local: tendința care s-a materializat în
ultimii 10 ani va continua. Cel mai probabil – vom avea o perioadă în care antreprenorii locali vor începe să investească regional.
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–– Succesul industriei IT și al serviciilor profesionale de top va continua: tendința
spre digitalizare și „munca de oriunde” vor continua. Cel mai probabil, vom vedea și
alte companii cotate la bursele din vest și o prezență importantă a marilor fonduri
de venture-capital pentru a finanța piața locală. Firmele din România vor începe să
atragă spre piața locală specialiști din Ucraina, Belarus, America Latina sau Asia de
Sud Est.
Marea întrebare este dacă vom reuși să creștem nivelul de competitivitate mediu – dacă exporturile vor crește mai rapid decât PIB-ul/importurile și dacă vom
evita o criză economică majoră.
Dacă reușim, vom evita „middle income trap” și vom închide anul 2030 foarte
aproape de nivelul mediu de dezvoltare al Europei. Pentru asta avem însă nevoie de
o reformă reală a statului, de stabilitate politică și de o politici de competitivitate
sectoriale și regionale.
Dacă nu, vom fi loviți din plin de următoarea criză economică (care cel mai
probabil va fi cauzată de creșterea globală a dobânzilor pentru a frâna inflația
post-pandemică). Deficitul bugetar va fi greu de finanțat și va trebui să intrăm într-o perioadă de austeritate, care ar frâna dezvoltarea cel puțin 5 ani.

Cetățeni
Eurobarometru 2007 vs 2019: Atitudinea cetățenilor
europeni/români față de problemele de mediu1
Mihai Sebe

Provocările generate de problemele de mediu au început treptat să intre pe agenda
publică a cetățenilor din România generând un interes crescând, interes care poate
fi măsurat direct de Eurobarometrele dedicate problematicilor de mediu.
Pentru a ne putea da seama de evoluții consider că sunt relevante Eurobarometrele din perioada de început a intrării României în familia europeană (2007)2
respectiv cel mai recent Eurobarometru pe probleme de mediu din anul 2019.
De ce anul 2007? Motivul alegerii este unul evident și anume faptul că avem
de-a face cu primul an de apartenență instituțională a României la Uniunea Europeană și astfel se poate constitui într-un reper valoros care să ne permită urmărirea
evoluției în timp a atitudinii cetățenilor.
Una dintre primele întrebări adresate în acel moment se referea la ceea ce cetățenii români înțeleg prin mediu. Pe primul loc, cu 24% la nivel național față de
22% la nivel european apare evidențiată ideea de „poluare în orașe și localități”.
Pe locul doi se află ideea de „protejare a naturii” pentru 16% dintre români și doar
12% media UE27 urmat pe locul trei de imaginea unor „peisaje verzi și plăcute”
percepute ca atare de 15% dintre cetățenii români și de 13% dintre cetățenii UE27.
Tematica schimbărilor climatice, atât de actuală acum, se regăsea pe agenda a doar
8% dintre cetățeni români față de 19% media UE 27. Observăm că poluarea din
orașe și localități reprezintă un interes major atât pentru cetățenii români cât și
pentru cei din UE27.
Aceasta vine în contradicție cu faptul că schimbările climatice constituie un
motiv major de îngrijorare pentru 57% dintre cetățenii români (față de 57% media
UE27). Pe locul doi se află poluarea aerului pentru 46% dintre cetățenii români
(față de 40% media UE27). Pe locul trei regăsim poluarea pânzei freatice pentru
Opiniile exprimate în acest material aparțin doar autorului și nu reprezintă o poziție oficială a
instituțiilor la care este afiliat.
2
Eurobarometru, Comisia Europeană, Attitudes of European citizens towards the environment,
Martie 2008, disponibil online la adresa https://europa.eu/eurobarometer/surveys/detail/673
1
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45% dintre cetățenii români (față de 42% media UE27). Observăm că schimbările
climatice sunt de interes major atât pentru cetățenii români cât și pentru cei din
UE27.
Aceste date sunt în contextul în care pentru aproximativ 57% dintre români
problemele de mediu au un impact direct asupra vieții de zi cu (față de doar 37%
media UE27). Cu toate acestea la momentul 2007 cetățenii români erau mult mai
puțin înclinați decât media UE27 în a se implica în a combate problemele de mediu
iar aproape o treime dintre ei (30%) nu au luat nicio măsură de protejare a mediului
de orice fel ar fi ea (spre deosebire de 9% media UE27).
Ajungem totodată la aspectele legate de protecția mediului și de procesul de
luare a deciziilor. Demn de semnalat la acel moment era faptul că o majoritate a românilor (54%) susțineau un efort comun cu Uniunea Europeană (67%) față de doar
54% media UE27 existând totodată o susținere sporită pentru acțiunea guvernului
național (37%) față de doar 28% media UE27.
Ca și soluții identificate pe primul loc se afla exprimată dorința de a furniza
mai multe informații cu privire la problemele de mediu (36% din cetățenii români).
Dacă acesta era contextul în anul 2007 la mai bine de 12 ani de la aderarea
Uniunea Europeană, în anul 2019 situația se prezintă diferit3. Pentru un procent
de 46% dintre cetățenii români protecția mediului este foarte importantă pe plan
personal (față de 53% media UE28) respectiv destul de importantă pentru un procent de 41% din cetățenii români (un procent egal cu 41% media UE28). Așadar
87% dintre cetățenii români acordă importanță problemelor de mediu, fapt de
natură în a constitui o masă critică importantă atunci când vorbim de politicile de
mediu.
Atunci când vine vorba de principalele patru probleme legate de mediu pe care
cetățenii români le consider importante avem următoarea situație:
I) poluarea aerului reprezintă o prioritate pentru aproximativ 45% dintre români față de 46% media UE28
II) poluarea râurilor, lacurilor și a surselor de apă subterane reprezintă o prioritate pentru aproximativ 41% dintre români față de 38% din media UE28
III) poluarea din surse agricole (folosirea pesticidelor, a îngrășămintelor etc.)
și degradarea solului reprezintă o prioritate pentru 37% dintre români față de 30%
din media UE28
IV) la egalitate se află cantitățile sporite de deșeuri (de interes pentru 36% dintre cetățenii români față de 46% media UE28) și declinul sau dispariția speciilor, a
habitatelor acestora, precum și a ecosistemelor naturale (păduri, soluri fertile), de
interes pentru 36% dintre cetățenii români față de 37% media UE28.
3
Eurobarometru, Comisia Europeană, Attitudes of European citizens towards the Environment,
Martie 2020, disponibil online la adresa https://europa.eu/eurobarometer/surveys/detail/2257
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Marea diferență este dată de atitudinea față de schimbarea climatică. Dacă
53% din cetățenii UE28 sunt preocupați în România avem doar un procent de 35%
dintre cetățenii români interesați.
Este de asemenea de remarcat preferința la nivel național pentru o serie de
măsuri percepute a fi eficiente în abordarea problemelor de mediu:
1) furnizarea mai multor informații și a educației, de exemplu, privind separarea deșeurilor, consumul de energie – pentru 26% dintre cetățenii români față de
24% media UE28
2) introducerea unei legislații de mediu mai stricte – pentru 26% dintre cetățenii români față de 23% media UE28
3) introducerea unor amenzi mai mari pentru încălcarea legislației de mediu –
pentru 23% dintre cetățenii români față de 23% media UE28.
Răspunderea pentru a proteja mediul pare să revină guvernului întrucât în opinia a 71% dintre cetățenii români nu face destul pentru a proteja mediul (față de
72% media UE28) în timp ce Uniunea Europeană are parte de o atitudine mult mai
favorabilă – doar 58% dintre români consideră că nu face destul pentru a proteja
mediul față de 68% media UE28.
41% dintre cetățenii români consideră că deciziile trebuie luate de către guvernul național (26% fiind media UE28) iar 56% dintre cetățenii români consideră că
acestea ar trebui luate în comun, în cadrul UE față de 70% media UE28.
În loc de concluzii
Față de anul 2007 suntem martorii unei sporiri a interesului acordat problematicii
mediului înconjurător în România. Avem astfel o sporire a conștientizării importanței schimbărilor climatice de la 8% în 2007 la 35% în anul 2019.
Ceea ce apare a fi surprinzător, dar poate ține mai degrabă de formularea întrebărilor se referă la importanța problemelor de mediu. Astfel în anul 2007 un număr
de 57% dintre cetățenii români considerau că problemele de mediu au un impact
direct asupra vieții lor de zi cu zi în timp ce în anul 2019 doar 46% dintre cetățenii
români considerau foarte importantă personal protecția mediului.
Specificul național pare a fi acela al așteptărilor sporite din partea guvernului
național, cel care ar trebui să adopte măsurile necesare pentru combaterea poluării.
Avem totodată un procent mai mic al celor care ar dori acțiuni întreprinse în comun
cu Uniunea Europeană.
Partea pozitivă este că asistăm la crearea unei majorități mai mult sau mai
puțin tăcute favorabile unor politici dedicate protecției mediului înconjurător. Totodată așteptările sporite la adresa guvernului național ar putea constitui baza unor
măsuri de protecție cu un impact societal sporit. Această masă critică favorabilă
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protecției mediului înconjurător trebuie însă studiată corespunzător iar politicile
de mediu trebuie să țină seama de aceasta.
Pe termen mediu putem estima o sporire a interesului pentru politicile de mediu și de combatere a schimbărilor climatice pe măsură ce va spori gradul de conștientizare a populației. Mai mult putem să ne așteptăm la apariția unor solicitări din
ce în ce mai vocale de adoptarea a unor politici de mediu mai aplicate și mai intense
cu un larg impact social.

ECONOMIA CIRCULARĂ,
INSTRUMENT PENTRU ECONOMIA
SUSTENABILĂ

DOCUMENT:
Un nou Plan de acțiune privind economia circulară
Pentru o Europă mai curată și mai competitivă1

Introducere
Nu există decât o singură planetă Pământ, însă până în 2050 lumea va consuma ca și cum ar exista trei astfel de planete2. Potrivit estimărilor, consumul
global de materiale precum biomasa, combustibilii fosili, metalele și mineralele se
va dubla în următorii patruzeci de ani3, iar producția anuală de deșeuri va crește cu
70 % până în 20504.
Având în vedere că jumătate din emisiile totale de gaze cu efect de seră și peste 90 % din declinul biodiversității și din stresul hidric sunt cauzate de extracția
și prelucrarea resurselor, Pactul verde european5 a lansat o strategie concertată
pentru o economie neutră din punctul de vedere al impactului asupra climei, eficientă din punctul de vedere al utilizării resurselor și competitivă. Extinderea economiei circulare de la pionieri la principalii actori economici va contribui în
mod decisiv la atingerea neutralității climatice până în 2050 și la decuplarea
creșterii economice de utilizarea resurselor, asigurând în același timp competitivitatea pe termen lung a UE și faptul că nimeni nu este lăsat în urmă.
Pentru a îndeplini acest obiectiv ambițios, UE trebuie să accelereze tranziția către un model de creștere regenerativă, care să dea înapoi planetei
mai mult decât ia de la aceasta, să progreseze către o situație în care își menține
consumul de resurse în limitele planetei și, așadar, să depună eforturi pentru
a-și reduce amprenta de consum și a-și dubla rata de utilizare circulară a
materialelor în deceniul următor.
COMUNICARE A COMISIEI CĂTRE PARLAMENTUL EUROPEAN, CONSILIU, COMITETUL
ECONOMIC ȘI SOCIAL EUROPEAN ȘI COMITETUL REGIUNILOR. Un nou Plan de acțiune privind
economia circulară Pentru o Europă mai curată și mai competitivă COM/2020/98 final
2
https://www.un.org/sustainabledevelopment/sustainable-consumption-production/
3
OCDE (2018), „Global Material Resources Outlook to 2060”.
4
Banca Mondială (2018), „What a Waste 2.0: A Global Snapshot of Solid Waste Management
to 2050”.
5
COM(2019) 640 final.
1
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Pentru întreprinderi, colaborarea în vederea creării unui cadru pentru
produse sustenabile va oferi noi oportunități în UE și în afara acesteia. Această
tranziție treptată, însă ireversibilă către un sistem economic sustenabil
este o componentă indispensabilă a noii strategii industriale a UE. Un studiu
recent estimează că aplicarea principiilor economiei circulare în întreaga economie
a UE are potențialul de a majora PIB-ul UE cu 0,5 % până în 2030, creând aproximativ 700 000 de noi locuri de muncă6. Există argumente economice clare și pentru
întreprinderile individuale: având în vedere că întreprinderile producătoare din UE
cheltuiesc, în medie, aproximativ 40 % pe materiale, modelele de gestionare a materialelor în buclă închisă le pot mări rentabilitatea, protejându-le, în același timp,
de fluctuațiile prețurilor la resurse.
Pornind de la piața unică și de la potențialul tehnologiilor digitale, economia
circulară poate consolida baza industrială a UE și poate stimula înființarea
de întreprinderi și spiritul antreprenorial în rândul IMM-urilor. Modelele inovatoare bazate pe o relație mai strânsă cu clienții, personalizarea produselor
fabricate in serie, economia participativă și colaborativă, susținută de tehnologii
digitale (cum ar fi internetul obiectelor, tehnologiile de lucru cu volume mari de
date, tehnologia blockchain și inteligența artificială), vor accelera circularitatea și
vor dematerializa totodată economia noastră; ca urmare, Europa va fi mai puțin
dependentă de materiile prime.
Pentru cetățeni, economia circulară va furniza produse de înaltă calitate,
funcționale și sigure, eficiente și cu prețuri accesibile, cu o durată de viață
mai îndelungată și concepute pentru a fi reutilizate, reparate și reciclate la un nivel
de înaltă calitate. O întreagă nouă gamă de servicii sustenabile, de modele de
afaceri de tip „produs ca serviciu” (product-as-service) și de soluții digitale vor contribui la îmbunătățirea calității vieții, la crearea de locuri de muncă inovatoare și la
actualizarea cunoștințelor și a competențelor.
Prezentul plan de acțiune pentru economia circulară prezintă o agendă orientată spre viitor, menită să realizeze obiectivul unei Europe mai curate și mai competitive, în colaborare cu actorii economici, consumatorii,
cetățenii și organizațiile societății civile. Planul de acțiune vizează accelerarea
schimbărilor radicale cerute de Pactul verde european, bazându-se pe acțiunile în
domeniul economiei circulare puse în aplicare începând cu 20157. Ca parte a planului, se va asigura raționalizarea și adaptarea pentru un viitor sustenabil a cadrului de
reglementare și valorificarea la maximum a noilor oportunități oferite de tranziție,
reducându-se în același timp la minimum sarcinile pentru cetățeni și întreprinderi.
Cambridge Econometrics, Trinomics și ICF (2018), „Impacts of circular economy policies on
the labour market”.
7
COM(2015) 614 final.
6
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Planul prezintă o serie de inițiative interconectate vizând instituirea unui cadru de politică solid și coerent privind produsele, grație căruia produsele,
serviciile și modelele de afaceri sustenabile vor deveni norma, iar tiparele
de consum se vor transforma definitiv, astfel încât să se evite de la bun început generarea de deșeuri. Acest cadru de politică privind produsele va fi implementat în mod progresiv, iar lanțurile valorice ale produselor-cheie vor fi abordate
cu prioritate. Se vor institui măsuri suplimentare pentru a reduce deșeurile și
pentru a se asigura faptul că UE dispune de o piață internă funcțională pentru
materiile prime secundare de înaltă calitate. În același timp, se va consolida
capacitatea UE de a-și asuma responsabilitatea pentru propriile deșeuri.
Europa nu va realiza o schimbare radicală dacă acționează de una singură. UE
va continua să joace rolul de lider în trecerea la o economie circulară la nivel mondial8 și să își utilizeze influența, expertiza și resursele financiare pentru a
pune în aplicare obiectivele de dezvoltare durabilă pentru 2030. Un alt scop
urmărit de prezentul plan este asigurarea faptului că economia circulară funcționează pentru cetățeni, regiuni și orașe, contribuie pe deplin la neutralitatea climatică și valorifică potențialul cercetării, al inovării și al digitalizării. Planul prevede
dezvoltarea în continuare a unui cadru de monitorizare solid, care să contribuie
la măsurarea bunăstării „dincolo de PIB”.
Un cadru de politică privind produsele sustenabile
Proiectarea de produse sustenabile
În faza de proiectare se determină până la 80 % din impacturile produselor asupra mediului9, însă modelul liniar de tipul „iei-produci-folosești-arunci” nu
oferă producătorilor stimulente suficiente pentru a asigura o mai mare
circularitate pentru produsele lor. Multe produse se strică prea repede și nu
pot fi refolosite, reparate sau reciclate cu ușurință și multe sunt făcute pentru a fi
utilizate doar o singură dată. Piața unică oferă însă o masă critică ce permite UE
să stabilească standarde mondiale în materie de sustenabilitate a produselor și să
influențeze proiectarea produselor și gestionarea lanțului valoric la nivel mondial.
Inițiativele și legislația UE abordează deja, într-o anumită măsură,
aspectele legate de sustenabilitatea produselor, prevăzând cerințe obligatorii sau voluntare. În special, Directiva privind proiectarea ecologică10 reglementează cu succes eficiența energetică și anumite caracteristici de circularitate ale
8
9

Documentul de lucru al serviciilor Comisiei SWD(2020) 100.
https://op.europa.eu/en/publication-detail/-/publication/4d42d597-4f92-4498-8e1d-857cc157e-

6db
Directiva 2009/125/CE a Parlamentului European și a Consiliului din 21 octombrie 2009 de
instituire a unui cadru pentru stabilirea cerințelor în materie de proiectare ecologică aplicabile produselor cu impact energetic, JO L 285, 31.10.2009, p. 10.
10
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produselor cu impact energetic. În același timp, instrumente precum eticheta ecologică a UE11 sau criteriile UE privind achizițiile publice verzi12 au un domeniu de
aplicare mai larg, însă un impact redus, din cauza limitărilor aferente abordărilor
pe bază voluntară. De fapt, nu există un set cuprinzător de cerințe pentru a se
asigura că toate produsele introduse pe piața UE devin din ce în ce mai sustenabile
și rezistă testului circularității.
Pentru a face ca produsele să fie adecvate pentru o economie neutră din
punctul de vedere al impactului asupra climei, eficientă din punctul de vedere al utilizării resurselor și circulară, pentru a reduce cantitatea de deșeuri și
pentru a se asigura că performanța principalilor lideri în materie de sustenabilitate
devine treptat regula, Comisia va propune o inițiativă legislativă privind politica în domeniul produselor sustenabile.
Esența acestei inițiative legislative va fi de a extinde Directiva privind proiectarea ecologică pentru a include și alte produse decât cele cu impact energetic,
astfel încât cadrul privind proiectarea ecologică să se aplice unei game cât
mai largi de produse și să se obțină rezultatele dorite în materie de circularitate.
Ca parte a acestei inițiative legislative și, după caz, prin propuneri legislative
complementare, Comisia va avea în vedere stabilirea unor principii în materie de
sustenabilitate și a altor modalități adecvate pentru a reglementa următoarele
aspecte:
• îmbunătățirea sustenabilității produselor și a potențialului de reutilizare, de actualizare și de reparare, controlul prezenței substanțelor chimice
periculoase în produse și sporirea eficienței produselor din punctul de vedere
al consumului de energiei și al utilizării resurselor;
• mărirea conținutului de materiale reciclate din produse, asigurând în
același timp performanța și siguranța acestora;
• asigurarea faptului că produsele pot fi refabricate și reciclate la un nivel
de înaltă calitate;
• reducerea amprentei de carbon și a amprentei de mediu;
• restricționarea produselor de unică folosință și combaterea obsolescenței
premature;
• introducerea unei interdicții a distrugerii bunurilor de folosință îndelungată care nu au fost vândute;
• stimularea modelelor de afaceri de tip „produs ca serviciu” sau a altor modele în care producătorii își păstrează dreptul de proprietate asupra produRegulamentul (CE) nr. 66/2010 al Parlamentului European și al Consiliului din 25 noiembrie
2009 privind eticheta UE ecologică, JO L 27, 30.1.2010, p. 1.
12
https://ec.europa.eu/environment/gpp/eu_gpp_criteria_en.htm
11
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sului sau răspunderea pentru funcționarea acestuia de-a lungul întregului ciclu de
viață al produsului;
• mobilizarea potențialului digitalizării informațiilor referitoare la produse,
inclusiv a soluțiilor cum ar fi pașapoartele, etichetele și filigranele digitale;
• recompensarea produselor în funcție de performanța lor în materie de
sustenabilitate, inclusiv acordând stimulente pentru nivelurile ridicate de performanță.
Se va acorda prioritate grupurilor de produse identificate în contextul
lanțurilor valorice abordate în prezentul plan de acțiune, cum ar fi produsele electronice, produsele TIC și textilele, dar și mobilierului și produselor
intermediare cu impact ridicat, cum ar fi oțelul, cimentul și produsele chimice. Alte grupuri de produse vor fi identificate pe baza impactului lor asupra mediului și a potențialului lor de circularitate.
Această inițiativă legislativă și orice alte abordări complementare de reglementare sau voluntare vor fi elaborate în așa fel încât să amelioreze coerența
cu instrumentele existente care reglementează produsele de-a lungul diferitelor etape ale ciclului lor de viață. Comisia își propune ca principiile în
materie de sustenabilitate a produselor să ghideze, în viitor, politici și
evoluții legislative mai ample. De asemenea, Comisia va îmbunătăți eficacitatea
actualului cadru de proiectare ecologică pentru produsele cu impact energetic, inclusiv prin adoptarea rapidă și punerea în aplicare a unui nou plan de lucru privind
proiectarea ecologică și etichetarea energetică pentru 2020-2024 pentru grupuri
de produse individuale.
Revizuirea Directivei privind proiectarea ecologică, precum și continuarea activității legate de anumite grupuri de produse, în cadrul proiectării ecologice sau în
contextul altor instrumente, se vor sprijini, după caz, pe criterii și norme stabilite
prin Regulamentul privind etichetarea ecologică a UE, prin abordarea bazată pe
amprenta de mediu a produselor13 și prin criteriile UE privind achizițiile publice
verzi. Comisia va lua în considerare introducerea unor cerințe obligatorii pentru
ameliorarea sustenabilității nu numai în cazul bunurilor, ci și în cel al serviciilor.
Posibilitatea de a introduce cerințe legate de aspectele de mediu și sociale de-a
lungul lanțului valoric, de la producție până la sfârșitul ciclului de viață, va fi, de
asemenea, evaluată cu atenție, inclusiv în contextul normelor OMC. De exemplu,
asigurarea accesibilității anumitor produse și servicii14, care contribuie deja la incluziunea socială, poate avea avantajul suplimentar de a îmbunătăți sustenabilitatea produselor și potențialul de reutilizare a acestora.
https://ec.europa.eu/environment/eussd/smgp/PEFCR_OEFSR_en.htm
Directiva (UE) 2019/882 a Parlamentului European și a Consiliului din 17 aprilie 2019 privind
cerințele de accesibilitate aplicabile produselor și serviciilor, JO L 151, 7.6.2019, p. 70.
13
14
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În plus, pentru a sprijini aplicarea eficace și eficientă a noului cadru privind
produsele sustenabile, Comisia:
• va institui un Spațiu european al datelor pentru aplicații inteligente
în economia circulară15, care să cuprindă date privind lanțurile valorice și informațiile referitoare la produse;
• își va intensifica eforturile, în cooperare cu autoritățile naționale, pentru
asigurarea respectării cerințelor aplicabile în materie de sustenabilitate
în cazul produselor introduse pe piața UE, în special prin realizarea de inspecții
concertate și prin măsuri de supraveghere a pieței.
Capacitarea consumatorilor și a achizitorilor publici
Capacitarea consumatorilor și punerea la dispoziția acestora de oportunități de a-și
reduce costurile reprezintă un element esențial al cadrului de politică privind produsele sustenabile. Pentru a îmbunătăți participarea consumatorilor la economia
circulară, Comisia va propune o revizuire a legislației UE în materie de protecție a
consumatorilor, astfel încât aceștia să primească informații fiabile și relevante privind produsele în momentul achiziționării, inclusiv referitor la durata
de viață a acestora, și privind disponibilitatea unor servicii de reparare, a
pieselor de schimb și a unor manuale de reparare. Comisia va lua în considerare, de asemenea, consolidarea suplimentară a protecției consumatorilor
împotriva dezinformării ecologice și a obsolescenței premature și stabilirea
unor cerințe minime pentru etichetele/logourile de sustenabilitate și pentru
instrumentele de informare.
În plus, Comisia va depune eforturi pentru a institui un nou „drept la reparare” și va lua în considerare instituirea unor noi drepturi materiale orizontale pentru consumatori, de exemplu în ceea ce privește disponibilitatea
pieselor de schimb sau accesul la servicii de reparare și, în cazul produselor TIC
și electronice, la servicii de actualizare. În ceea ce privește rolul pe care îl pot juca
garanțiile în furnizarea de produse mai adecvate din punctul de vedere al circularității, Comisia va analiza posibile modificări și în contextul revizuirii Directivei
2019/77116.
Comisia va propune, de asemenea, ca întreprinderile să își justifice mențiunile
„ecologic” utilizând metode referitoare la amprenta de mediu a produselor și a organizațiilor. Comisia va testa integrarea acestor metode în eticheta ecologică a UE
și va include mai sistematic sustenabilitatea, posibilitatea de reciclare și conținutul
de materiale reciclate în criteriile de acordare a etichetei ecologice a UE.
COM (2020) 67 final.
Directiva (UE) 2019/771 a Parlamentului European și a Consiliului din 20 mai 2019 privind
anumite aspecte referitoare la contractele de vânzare de bunuri, JO L 136, 22.5.2019, p. 28.
15
16
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Puterea de cumpărare a autorităților publice reprezintă 14 % din PIB-ul UE
și poate servi ca motor puternic al cererii de produse sustenabile. Pentru a valorifica acest potențial, Comisia va propune instituirea de criterii și obiective minime obligatorii pentru achizițiile publice verzi în legislația sectorială și
va introduce treptat obligația de raportare pentru a monitoriza adoptarea
achizițiilor publice verzi, fără a crea sarcini administrative nejustificate pentru
achizitorii publici. În plus, Comisia va continua să sprijine consolidarea capacităților prin orientare, formare și diseminarea de bune practici și va încuraja achizitorii
publici să ia parte la inițiativa „Achiziții publice pentru climă și mediu”, care va
facilita schimburile între achizitorii care s-au angajat să facă achiziții publice verzi.
Circularitatea în procesele de producție
Circularitatea este o parte esențială a unei transformări mai largi a industriei în
tranziția către neutralitatea climatică și competitivitatea pe termen lung. Aceasta
poate duce la economii substanțiale în toate lanțurile valorice și procesele de producție, poate genera o valoare adăugată și poate debloca oportunități economice. În
sinergie cu obiectivele stabilite în Strategia industrială17, Comisia va favoriza o mai
mare circularitate a industriei prin următoarele măsuri:
• va evalua opțiunile pentru promovarea în continuare a circularității în procesele industriale în contextul revizuirii Directivei privind emisiile industriale18, inclusiv integrarea practicilor economiei circulare în viitoarele documente de
referință privind cele mai bune tehnici disponibile;
• va facilita simbioza industrială prin dezvoltarea unui sistem de raportare
și de certificare coordonat de industrie și va sprijini realizarea simbiozei industriale;
• va sprijini sustenabilitatea și circularitatea sectorului bioproduselor
prin punerea în aplicare a Planului de acțiune în domeniul bioeconomiei19;
• va promova utilizarea tehnologiilor digitale pentru localizarea, urmărirea și cartografierea resurselor;
• va promova adoptarea tehnologiilor ecologice prin intermediul unui sistem
solid de verificare, prin înregistrarea sistemului UE de verificare a tehnologiilor de
mediu ca marcă UE de certificare.
Noua Strategie pentru IMM-uri20 va promova circularitatea în domeniul colaborării industriale în rândul IMM-urilor, utilizând formarea, consilierea oferită
în cadrul Rețelei întreprinderilor europene privind colaborarea clusterelor și tranCOM(2020) 102.
Directiva 2010/75/UE a Parlamentului European și a Consiliului din 24 noiembrie 2010 privind emisiile industriale (prevenirea și controlul integrat al poluării), JO L 334, 17.12.2010, p. 17.
19
COM(2018) 763 final.
20
COM(2020) 103.
17
18
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sferul de cunoștințe prin intermediul Centrului european de cunoștințe privind
eficiența resurselor.
Lanțurile valorice ale produselor-cheie
La provocarea în materie de sustenabilitate reprezentată de lanțurile valorice ale
produselor-cheie trebuie răspuns cu acțiuni urgente, cuprinzătoare și coordonate,
care vor face parte integrantă din cadrul de politică privind produsele sustenabile
descris în secțiunea 2. Aceste acțiuni vor sprijini combaterea situației de urgență
climatică și vor contribui la strategia industrială a UE, precum și la viitoarele strategii privind biodiversitatea și pădurile și la strategia „de la fermă la consumator”.
Ca parte a guvernanței acțiunilor sectoriale, Comisia va coopera îndeaproape cu
părțile interesate în cadrul lanțurilor valorice ale produselor-cheie pentru a identifica obstacolele din calea extinderii piețelor pentru produsele economiei circulare și
modalitățile de a elimina aceste obstacole.
Produsele electronice și TIC
Echipamentele electrice și electronice continuă să reprezinte unul dintre fluxurile
de deșeuri cu cea mai rapidă creștere din UE, cu rate anuale de creștere de 2 %. Se
estimează că mai puțin de 40 % din deșeurile electronice sunt reciclate în UE21. Se
pierde valoare atunci când produse care funcționează pe deplin sau parțial sunt
aruncate deoarece nu pot fi reparate, bateria lor nu poate fi înlocuită ori software-ul nu mai beneficiază de suport tehnic sau atunci când materialele încorporate
în dispozitive nu sunt recuperate. Aproximativ doi din trei europeni ar dori să își
folosească dispozitivele digitale pe care le dețin pentru o perioadă mai lungă de
timp, cu condiția ca performanța lor să nu fie afectată în mod semnificativ22.
Pentru a face față acestor provocări, Comisia va prezenta o Inițiativă pentru circularitate în domeniul electronicii, care va mobiliza atât instrumentele
existente, cât și instrumente noi. În conformitate cu noul cadru de politică privind
produsele sustenabile, această inițiativă va promova o durată de viață mai lungă a
produselor și va include, printre altele, următoarele acțiuni:
• măsuri de reglementare privind produsele electronice și TIC, inclusiv telefoanele mobile, tabletele și laptopurile, în temeiul Directivei privind proiectarea ecologică, astfel încât dispozitivele să fie proiectate pentru a fi eficiente din
punct de vedere energetic, durabile, reparabile, să poată fi actualizate, întreținute,
reutilizate și reciclate. Viitorul plan de lucru pentru proiectarea ecologică va cuprinde detalii suplimentare cu privire la acest aspect. Imprimantele și consumahttps://ec.europa.eu/eurostat/tgm/table.do?tab=table&init=1&language=en&pcode=t2020_
rt130&plugin=1
22
Eurobarometru special 503, ianuarie 2020.
21
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bilele, cum ar fi cartușele, vor fi, de asemenea, vizate, cu excepția cazului în care
sectorul ajunge la un acord voluntar ambițios în următoarele șase luni;
• axarea pe produsele electronice și TIC ca sector prioritar pentru punerea
în aplicare a „dreptului la reparare”, inclusiv a dreptului de actualizare a software-ului depășit;
• măsuri de reglementare privind încărcătoarele de telefoane mobile și alte
dispozitive similare, inclusiv introducerea unui încărcător comun, îmbunătățirea durabilității cablurilor de încărcătoare, precum și stimulente pentru decuplarea
cumpărării de încărcătoare de cumpărarea unor dispozitive noi;
• îmbunătățirea colectării și tratării deșeurilor de echipamente electrice și
electronice23, inclusiv prin explorarea opțiunilor de a crea un sistem de recuperare la nivelul UE pentru returnarea sau revânzarea telefoanelor mobile, a
tabletelor și a încărcătoarelor vechi;
• revizuirea normelor UE privind restricțiile de utilizare a substanțelor
periculoase în echipamentele electrice și electronice24 și furnizarea de orientări pentru a îmbunătăți coerența cu legislația relevantă, inclusiv cu REACH25 și cu
legislația privind proiectarea ecologică.
Bateriile și vehiculele
Bateriile și vehiculele sustenabile sunt baza mobilității viitorului. În scopul de a
înregistra progrese rapide în ceea ce privește îmbunătățirea sustenabilității lanțului valoric emergent al bateriilor pentru electromobilitate și de a spori potențialul
de utilizare circulară a tuturor bateriilor, Comisia va propune anul acesta un nou
cadru de reglementare pentru baterii. Această propunere legislativă se va baza
pe evaluarea Directivei privind bateriile26 și pe activitatea Alianței pentru baterii și
va lua în considerare următoarele elemente:
• instituirea de norme privind conținutul de materiale reciclate și de măsuri de îmbunătățire a ratelor de colectare și de reciclare a tuturor bateriilor,
asigurarea recuperării materialelor valoroase și furnizarea de informații pentru consumatori;
• abordarea problemei bateriilor nereîncărcabile în vederea eliminării
treptate a utilizării acestora în cazul în care există alternative;
23
Directiva 2012/19/UE a Parlamentului European și a Consiliului din 4 iulie 2012 privind deșeurile de echipamente electrice și electronice (DEEE), JO L 197, 24.7.2012, p. 38.
24
Directiva 2011/65/UE privind restricțiile de utilizare a anumitor substanțe periculoase în
echipamentele electrice și electronice, JO L 305, 21.11.2017, p. 8.
25
Regulamentul (CE) nr. 1907/2006 al Parlamentului European și al Consiliului din 18 decembrie 2006 privind înregistrarea, evaluarea, autorizarea și restricționarea substanțelor chimice (REACH) și de înființare a Agenției Europene pentru Produse Chimice, JO L 396, 30.12.2006, p. 1.
26
Directiva 2006/66/CE a Parlamentului European și a Consiliului din 6 septembrie 2006 privind bateriile și acumulatorii și deșeurile de baterii și acumulatori și de abrogare a Directivei 91/157/
CEE, JO L 266, 26.9.2006, p. 1.
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• stabilirea unor cerințe în materie de sustenabilitate și de transparență pentru baterii, luând în considerare, de exemplu, amprenta de carbon a fabricării bateriilor, aprovizionarea etică cu materii prime și siguranța aprovizionării,
precum și facilitarea reutilizării, reafectării și reciclării.
Comisia va propune, de asemenea, revizuirea normelor privind vehiculele
scoase din uz27, cu scopul de a promova modele de afaceri mai adecvate din punctul de vedere al circularității, prin corelarea aspectelor legate de proiectare
cu tratarea la sfârșitul ciclului de viață, prin analizarea normelor privind
conținutul obligatoriu de materiale reciclate pentru anumite materiale ale
pieselor și prin îmbunătățirea eficienței reciclării. În plus, Comisia va analiza măsurile cele mai eficiente pentru a asigura colectarea și tratarea rațională din punct de
vedere ecologic a uleiurilor uzate.
Dintr-o perspectivă mai largă, viitoarea Strategie europeană cuprinzătoare
privind Mobilitatea sustenabilă și inteligentă va analiza consolidarea sinergiilor cu tranziția către economia circulară, în special prin utilizarea unor soluții
de afaceri de tip „produs ca serviciu” pentru reducerea consumului de materiale
prime virgine, pentru utilizarea combustibililor alternativi sustenabili, pentru optimizarea utilizării infrastructurii și a vehiculelor, pentru majorarea gradului de
ocupare și a factorilor de încărcare, precum și pentru eliminarea deșeurilor și a
poluării.
Ambalajele
Volumul de materiale utilizate pentru ambalare este în creștere continuă, iar în
2017 deșeurile de ambalaje din Europa au atins un nivel record: 173 kg pe cap de
locuitor, cel mai înalt nivel înregistrat vreodată. Pentru a se asigura că toate ambalajele de pe piața UE sunt reutilizabile sau reciclabile într-un mod viabil din punct
de vedere economic până în 2030, Comisia va revizui Directiva 94/62/CE28 pentru
a consolida cerințele esențiale obligatorii pentru ambalajele care pot fi folosite pe piața UE și va lua în considerare alte măsuri, cu accent pe:
• reducerea ambalării (excesive) și a deșeurilor de ambalaje, inclusiv
prin stabilirea de obiective și prin alte măsuri de prevenire a generării de deșeuri;
• stimularea proiectării ambalajelor pentru a fi reutilizate și reciclate,
inclusiv prin luarea în considerare a introducerii unor restricții privind utilizarea
anumitor materiale de ambalare pentru anumite utilizări, în special în cazul în care
sunt posibile produse sau sisteme alternative reutilizabile sau în care bunurile de
consum pot fi manipulate în condiții de siguranță fără a fi ambalate;
Directiva 2000/53/CE a Parlamentului European și a Consiliului din 18 septembrie 2000 privind vehiculele scoase din uz, JO L 269, 21.10.2000, p. 34.
28
Directiva 94/62/CE a Parlamentului European și a Consiliului din 20 decembrie 1994 privind
ambalajele și deșeurile de ambalaje, JO L 365, 31.12.1994, p. 10.
27
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• luarea în considerare a reducerii complexității materialelor de ambalare, inclusiv a numărului de materiale și de polimeri utilizați.
Ca parte a inițiativei de armonizare a sistemelor de colectare separată menționată în secțiunea 4.1, Comisia va evalua fezabilitatea unei etichetări la nivelul
UE care să faciliteze separarea corectă a deșeurilor de ambalaje la sursă.
Comisia va stabili, de asemenea, norme privind reciclarea în condiții de
siguranță pentru a intra în contact cu alimentele a materialelor plastice
care nu sunt PET.
De asemenea, Comisia va monitoriza cu strictețe și va sprijini punerea în aplicare a cerințelor Directivei privind apa potabilă pentru ca apa potabilă de la robinet să fie accesibilă în locuri publice, ceea ce va reduce dependența de apa
îmbuteliată și va preveni generarea de deșeuri de ambalaje.
Materialele plastice
Strategia UE pentru materialele plastice în economia circulară29 a pus în
mișcare un set cuprinzător de inițiative care răspund unei provocări de interes public major. Cu toate acestea, având în vedere că în următorii 20 de ani se preconizează dublarea consumului de materiale plastice, Comisia va lua măsuri specifice
suplimentare pentru a aborda provocările legate de sustenabilitate prezentate de
acest material ubicuu; de asemenea, Comisia va continua să promoveze o abordare
concertată pentru combaterea poluării cu materiale plastice la nivel mondial, astfel
cum se prevede în secțiunea 7.
Pentru a spori utilizarea de materiale plastice reciclate și pentru a contribui
la o utilizare mai sustenabilă a materialelor plastice, Comisia va propune cerințe
obligatorii privind conținutul de materiale reciclate și măsuri de reducere
a deșeurilor pentru produse-cheie, cum ar fi ambalajele, materialele de construcții și vehiculele, ținând seama în același timp de activitățile Alianței pentru
circularitate în domeniul maselor plastice.
Pe lângă măsurile de reducere a deșeurilor din plastic, Comisia va aborda problema prezenței particulelor de microplastic în mediu prin acțiuni precum:
• restricționarea particulelor de microplastic adăugate în mod intenționat și abordarea problemei peletelor, ținând seama de avizul Agenției Europene
pentru Produse Chimice;
• elaborarea de măsuri de etichetare, standardizare, certificare și reglementare privind eliberarea în mod neintenționat de particule de microplastic,
inclusiv măsuri pentru îmbunătățirea captării particulelor de microplastic în
toate etapele relevante ale ciclului de viață al produselor;
• dezvoltarea în continuare și armonizarea metodelor de măsurare a particulelor de microplastic eliberate în mod neintenționat, în special a celor pro29

COM(2018) 28 final.

268 / Caiet documentar 6 România sustenabilă

venite din pneuri și textile, și furnizarea de date armonizate privind concentrațiile
de microplastic din apa de mare;
• eliminarea lacunelor în ceea ce privește cunoștințele științifice legate de
riscul și apariția particulelor de microplastic în mediu, în apa potabilă și în produsele alimentare.
În plus, Comisia va aborda noile provocări în materie de sustenabilitate prin
elaborarea unui cadru de politică privind:
• aprovizionarea cu materiale plastice de origine biologică, etichetarea și utilizarea acestora, pe baza evaluării cazurilor în care utilizarea materiilor
prime biologice are beneficii reale pentru mediu, care nu se limitează la reducerea
utilizării resurselor fosile;
• utilizarea de materiale plastice biodegradabile sau compostabile, pe
baza unei evaluări a situațiilor în care o astfel de utilizare poate fi benefică pentru mediu, precum și a criteriilor pentru astfel de situații. Se va urmări asigurarea
faptului că etichetarea unui produs ca fiind „biodegradabil” sau „compostabil” nu
îi induce în eroare pe consumatori să se debaraseze de produsul respectiv într-un
mod de natură să genereze deșeuri de plastic sau poluare din cauza unor condiții de
mediu inadecvate sau din cauza timpului insuficient pentru degradare.
Comisia va asigura punerea în aplicare în timp util a noii directive privind
produsele din plastic de unică folosință30 și echipamentele de pescuit pentru
a aborda problema poluării marine cu materiale plastice, protejând în același timp
piața unică, în special în ceea ce privește:
• interpretarea armonizată privind produsele reglementate de directivă;
• etichetarea produselor precum tutunul, paharele pentru băuturi și șervețelele umede, precum și introducerea capacelor atașate pentru sticle, pentru a preveni aruncarea de gunoaie pe domeniul public;
• elaborarea în premieră a unor norme privind măsurarea conținutului de materiale reciclate din produse.
Produsele textile
Textilele ocupă al patrulea loc în lista categoriilor de produse cu cea mai mare presiune în privința utilizării materiilor prime principale și a apei, după alimente, locuințe și transporturi, și al cincilea loc în privința emisiilor de gaze cu efect de seră31.
Se estimează că mai puțin de 1 % din toate textilele din întreaga lume sunt reciclate
în produse textile noi32. Sectorul textilelor din UE, compus în principal din IMMuri, a început să se redreseze după o lungă perioadă de restructurare, în condițiile
Directiva (UE) 2019/904 a Parlamentului European și a Consiliului din 5 iunie 2019 privind
reducerea impactului anumitor produse din plastic asupra mediului, JO L 155, 12.6.2019, p. 1.
31
Raport de informare al Agenției Europene de Mediu, noiembrie 2019.
32
Ellen McArthur Foundation (2017), „A new Textiles Economy”.
30
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în care 60 % (ca valoare) din articolele de îmbrăcăminte din UE sunt produse în altă
parte a lumii.
Având în vedere complexitatea lanțului valoric al textilelor, pentru a răspunde
acestor provocări, Comisia va propune o strategie cuprinzătoare a UE pentru
textile, pe baza contribuțiilor transmise de industrie și de alte părți interesate.
Strategia va avea drept obiectiv consolidarea competitivității industriale și a inovării în acest sector, stimularea pieței UE pentru textile produse sustenabil și prin
economia circulară, inclusiv a pieței pentru reutilizarea textilelor, abordarea problemei reprezentate de moda de consum și stimularea creării unor noi modele de
afaceri. În acest scop se va adopta un set cuprinzător de măsuri, inclusiv:
• aplicarea la cazul textilelor a noului cadru privind produsele sustenabile menționat în secțiunea 2, inclusiv prin instituirea unor măsuri de proiectare
ecologică menite să asigure că produsele textile sunt adaptate pentru circularitate, prin asigurarea utilizării de materii prime secundare, prin controlul prezenței
substanțelor chimice periculoase și prin capacitarea întreprinderilor și a consumatorilor privați să aleagă textile sustenabile și să aibă acces facil la reutilizare și servicii de reparare;
• îmbunătățirea mediului de afaceri și de reglementare pentru textilele sustenabile și produse prin economia circulară în UE, în special prin oferirea de stimulente și sprijin pentru modelele de afaceri de tip „produs ca serviciu”,
pentru adoptarea principiilor circularității în ceea ce privește materialele
și procesele de producție, precum și prin sporirea transparenței prin intermediul
cooperării internaționale;
• furnizarea de orientări în scopul atingerii unor niveluri ridicate de colectare separată a deșeurilor textile, pe care statele membre trebuie să le asigure
până în 2025;
• stimularea sortării, reutilizării și reciclării textilelor, inclusiv prin inovare și prin încurajarea aplicațiilor industriale și a măsurilor de reglementare, cum ar fi răspunderea extinsă a producătorilor.
Construcțiile și clădirile
Mediul construit are un impact semnificativ asupra multor sectoare ale economiei,
asupra locurilor de muncă locale și asupra calității vieții. Pentru mediul construit
sunt necesare cantități mari de resurse, acesta utilizând aproximativ 50 % din totalul materialelor extrase. Sectorul construcțiilor produce peste 35 % din totalul
deșeurilor generate în UE33. Emisiile de gaze cu efect de seră provenite din extracția
materialelor, fabricarea de produse de construcție, construcția și renovarea clădiri33

Date Eurostat pentru 2016.
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lor sunt estimate la 5-12 % din totalul emisiilor naționale de gaze cu efect de seră34.
O eficiență mai mare a materialelor ar putea duce la reducerea cu 80 % a acestor
emisii35.
Pentru a exploata potențialul de sporire a eficienței materialelor și de reducere a impactului asupra climei, Comisia va lansa o nouă strategie cuprinzătoare
pentru un mediu construit sustenabil. Această strategie va asigura coerența în
toate domeniile de politică relevante, cum ar fi clima, eficiența energetică și a resurselor, gestionarea deșeurilor din construcții și demolări, accesibilitatea, digitalizarea și competențele. Strategia va promova principiile circularității pe tot parcursul
ciclului de viață al clădirilor, prin:
• abordarea performanței în materie de sustenabilitate a produselor pentru
construcții în contextul revizuirii Regulamentului privind produsele pentru
construcții36, inclusiv prin posibila introducere a unor cerințe privind conținutul
de materiale reciclate din anumite produse pentru construcții, ținând seama de
siguranța și funcționalitatea acestora;
• promovarea unor măsuri de îmbunătățire a sustenabilității și a adaptabilității activelor construite, în conformitate cu principiile economiei circulare pentru
proiectarea clădirilor37, și instituirea unor registre de evidență digitală pentru
clădiri;
• utilizarea sistemului Level(s)38 pentru integrarea evaluării ciclului de
viață în achizițiile publice și în cadrul financiar sustenabil al UE, precum și
examinarea posibilității de a stabili obiective în ceea ce privește reducerea emisiilor
de dioxid de carbon și potențialul de stocare a carbonului;
• analizarea posibilității de a revizui țintele privind recuperarea materialelor
prevăzute de legislația UE pentru deșeurile din construcții și demolări și fracțiunile
acestora de materiale specifice;
• promovarea inițiativelor de reducere a impermeabilizării solului, de reabilitare a siturilor abandonate sau a siturilor dezafectate contaminate și de creștere
a nivelului de utilizare sigură, sustenabilă și circulară a solurilor excavate.
În plus, inițiativa privind „valul de renovări ale clădirilor”, anunțată în
Pactul verde european, menită să conducă la îmbunătățiri semnificative în materie
de eficiență energetică în UE, va fi pusă în aplicare în conformitate cu principiile
34
https://www.boverket.se/sv/byggande/hallbart-byggande-och-forvaltning/miljoindikatorer---aktuell-status/vaxthusgaser/
35
Hertwich, E., Lifset, R., Pauliuk, S., Heeren, N., IRP, (2020), „Resource Efficiency and Climate
Change: Material Efficiency Strategies for a Low-Carbon Future”.
36
Regulamentul (UE) nr. 305/2011 al Parlamentului European și al Consiliului din 9 martie
2011 de stabilire a unor condiții armonizate pentru comercializarea produselor pentru construcții și
de abrogare a Directivei 89/106/CEE a Consiliului, JO L 88, 4.4.2011, p. 5.
37
https://ec.europa.eu/docsroom/documents/39984
38
https://ec.europa.eu/environment/eussd/buildings.htm
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economiei circulare, în special în ceea ce privește optimizarea performanței ciclului
de viață și creșterea speranței de viață a activelor construite. Ca parte a revizuirii
țintelor de recuperare a deșeurilor din construcții și demolări, Comisia va acorda o
atenție deosebită materialelor izolante, care generează un flux de deșeuri în creștere.
Alimentele, apa și nutrienții
Economia circulară poate reduce semnificativ efectele negative ale extracției și
utilizării resurselor asupra mediului și poate contribui la refacerea biodiversității
și a capitalului natural în Europa. Resursele biologice reprezintă o contribuție
esențială la economia UE și vor juca un rol și mai important în viitor. Comisia va
urmări să asigure sustenabilitatea biomateriilor regenerabile, inclusiv prin acțiuni întreprinse ca urmare a strategiei și a planului de acțiune în domeniul bioeconomiei.
În condițiile în care lanțul valoric alimentar este responsabil de presiuni
semnificative asupra resurselor și a mediului, se estimează că 20 % din totalul
alimentelor produse se pierd sau se risipesc în UE. Prin urmare, în conformitate
cu obiectivele de dezvoltare durabilă și ca parte a revizuirii Directivei 2008/98/
CE39 menționată în secțiunea 4.1, Comisia va propune introducerea unui obiectiv privind reducerea risipei alimentare ca acțiune-cheie în cadrul viitoarei
strategii „de la fermă la consumator”, care va aborda în mod cuprinzător lanțul
valoric alimentar.
Comisia va lua în considerare, de asemenea, măsuri specifice care să îmbunătățească sustenabilitatea distribuției și a consumului de alimente. În cadrul inițiativei
privind produsele sustenabile, Comisia va efectua analize pentru a stabili domeniul
de aplicare al unei inițiative legislative privind reutilizarea, cu scopul de a înlocui
ambalajele, vesela și tacâmurile de unică folosință cu produse reutilizabile în cadrul
serviciilor alimentare.
Noul Regulament privind reutilizarea apei va încuraja abordările care să respecte principiile circularității în ceea ce privește reutilizarea apei în agricultură.
Comisia va facilita reutilizarea și utilizarea eficientă a apei, inclusiv în procesele industriale.
În plus, Comisia va elabora un Plan de gestionare integrată a nutrienților,
cu scopul de a asigura o utilizare mai sustenabilă a acestora și de a stimula piețele
pentru nutrienți recuperați. Comisia va lua în considerare, de asemenea, revizuirea directivelor privind tratarea apelor reziduale și a nămolului de epurare
și va evalua mijloace naturale de eliminare a nutrienților, cum ar fi algele.
39
Directiva 2008/98/CE a Parlamentului European și a Consiliului din 19 noiembrie 2008 privind deșeurile și de abrogare a anumitor directive, JO L 312, 22.11.2008, p. 3.
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MAI PUȚINE DEȘEURI, MAI MULTĂ VALOARE
O politică consolidată privind deșeurile în sprijinul prevenirii generării
de deșeuri și al circularității
În ciuda eforturilor depuse la nivelul UE și la nivel național, cantitatea de deșeuri
generate nu scade. Cantitatea anuală de deșeuri generată de toate sectoarele economice din UE se ridică la 2,5 miliarde de tone, echivalentul a 5 tone pe cap de locuitor
pe an, fiecare cetățean producând, în medie, aproape o jumătate de tonă de deșeuri
municipale. Decuplarea efectivă a generării de deșeuri de creșterea economică va
necesita eforturi considerabile de-a lungul întregului lanț valoric și în fiecare gospodărie în parte.
Punerea în aplicare a politicii în materie de produse durabile și transpunerea
acesteia în legislație specifică (a se vedea secțiunile 2 și 3) vor fi esențiale pentru
realizarea de progrese în ceea ce privește prevenirea generării de deșeuri. În plus,
trebuie să dezvoltăm, să consolidăm și să punem mai bine în aplicare legislația UE
privind deșeurile.
Beneficiind de sprijinul fondurilor UE, legislația UE privind deșeurile a permis,
începând cu anii 1970, îmbunătățirea considerabilă a gestionării deșeurilor. Această legislație trebuie însă modernizată în permanență pentru a ține pasul cu economia circulară și cu era digitală. Astfel cum s-a explicat în secțiunea 3, se va propune
revizuirea legislației UE privind bateriile, ambalajele, vehiculele scoase din
uz și substanțele periculoase din echipamentele electronice, pentru prevenirea generării de deșeuri, pentru mărirea conținutului de materiale reciclate din
produse, pentru promovarea unor fluxuri de deșeuri mai sigure și mai curate și
pentru asigurarea unei reciclări de înaltă calitate.
În plus, Comisia va prezenta obiective de reducere a deșeurilor pentru
anumite fluxuri, ca parte a unui set mai larg de măsuri de prevenire a generării
de deșeuri, în contextul revizuirii Directivei 2008/98/CE. De asemenea, Comisia
va consolida punerea în aplicare a cerințelor recent adoptate pentru schemele de
răspundere extinsă a producătorilor, va oferi stimulente și va încuraja schimbul de informații și de bune practici în materie de reciclare a deșeurilor. Toate aceste
măsuri servesc obiectivului de reducere semnificativă a cantității totale de deșeuri
generate și de înjumătățire, până în 2030, a cantității de deșeuri municipale reziduale (nereciclate).
Reciclarea de înaltă calitate se bazează pe o colectare separată eficace a deșeurilor. Pentru a ajuta cetățenii, întreprinderile și autoritățile publice să separe mai
bine deșeurile, Comisia va propune armonizarea sistemelor de colectare separată a deșeurilor. Mai precis, această propunere va avea drept obiect cele mai
eficiente combinații de modele de colectare separată și densitatea și accesibilitatea
punctelor de colectare separată, inclusiv în spațiile publice, ținând seama de con-
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dițiile locale și regionale, de la regiunile urbane până la cele ultraperiferice. Vor fi
luate în considerare și alte aspecte care să faciliteze implicarea consumatorilor, cum
ar fi uniformizarea culorilor pubelelor și armonizarea simbolurilor pentru principalele tipuri de deșeuri, a etichetelor produselor, a campaniilor de informare și a
instrumentelor economice. Această propunere va urmări, de asemenea, standardizarea și utilizarea sistemelor de management al calității pentru a asigura calitatea
deșeurilor colectate destinate utilizării pentru produse, în special ca materiale care
intră în contact cu produsele alimentare.
Sunt necesare eforturi suplimentare pentru a sprijini statele membre în gestionarea deșeurilor. Jumătate dintre ele riscă să nu respecte obiectivul de reciclare,
până în 2020, a 50 % din deșeurile municipale. Pentru a stimula reformele politice,
Comisia va organiza schimburi la nivel înalt privind economia circulară și
deșeurile și va intensifica cooperarea cu statele membre, regiunile și orașele în ceea ce privește utilizarea optimă a fondurilor UE. Dacă se va dovedi necesar,
Comisia își va utiliza, de asemenea, competențele de asigurare a respectării legii.
Consolidarea circularității într-un mediu fără substanțe toxice
Politica și legislația UE privind substanțele chimice, în special Regulamentul REACH, încurajează trecerea la substanțele chimice sigure încă din faza de proiectare
(„safe-by-design”) prin înlocuirea progresivă a substanțelor periculoase, pentru o
mai bună protecție a cetățenilor și a mediului. Cu toate acestea, siguranța materiilor prime secundare poate fi în continuare compromisă, de exemplu atunci când
în materiile prime reciclate continuă să existe substanțe interzise. Pentru a spori
încrederea în utilizarea materiilor prime secundare, Comisia:
• va sprijini dezvoltarea de soluții care să permită sortarea de înaltă calitate și înlăturarea contaminanților din deșeuri, inclusiv a celor care rezultă în
urma unei contaminări accidentale;
• va elabora metodologii pentru reducerea la minimum a substanțelor
care prezintă riscuri pentru sănătate sau pentru mediul înconjurător în
materialele reciclate și în articolele fabricate din acestea;
• va coopera cu sectorul industrial pentru a dezvolta treptat sisteme armonizate de urmărire și gestionare a informațiilor privind substanțele identificate ca prezentând motive de îngrijorare deosebită și alte substanțe relevante, în
special cele cu efecte cronice40, precum și substanțele în cazul cărora apar probleme
tehnice în cadrul operațiunilor de valorificare prezente de-a lungul lanțurilor de
40
Identificate în Regulamentul (CE) nr 1907/2006 și în Regulamentul (CE) nr. 1272/2008 al
Parlamentului European și al Consiliului din 16 decembrie 2008 privind clasificarea, etichetarea și
ambalarea substanțelor și a amestecurilor, de modificare și de abrogare a Directivelor 67/548/CEE și
1999/45/CE, precum și de modificare a Regulamentului (CE) nr. 1907/2006, JO L 353, 31.12.2008,
p. 1.

274 / Caiet documentar 6 România sustenabilă

aprovizionare, și care să identifice substanțele respective în deșeuri, în sinergie cu măsurile din cadrul de politică privind produsele durabile și cu baza de date
a Agenției Europene pentru Produse Chimice (ECHA) privind articolele care conțin
substanțe ce prezintă motive de îngrijorare deosebită;
• va propune modificarea anexelor la Regulamentul privind poluanții organici persistenți, în conformitate cu progresele științifice și tehnice și cu obligațiile internaționale asumate în cadrul Convenției de la Stockholm și
• va îmbunătăți clasificarea și gestionarea deșeurilor periculoase, astfel
încât să se mențină fluxuri de reciclare curate, inclusiv prin alinierea în continuare
la clasificarea substanțelor chimice și a amestecurilor, dacă acest lucru se va dovedi
necesar.
Viitoarea strategie privind promovarea sustenabilității în domeniul
substanțelor chimice va include prevederi mai detaliate privind interfața dintre
legislația privind substanțele chimice, produsele și deșeurile și va consolida sinergiile cu economia circulară.
Crearea unei piețe a UE funcționale pentru materiile prime secundare
Este greu pentru materiile prime secundare să intre în concurență cu materiile prime primare, din motive care sunt legate nu numai de siguranță, ci și de performanță, disponibilitate și costuri. O serie de acțiuni prevăzute în acest plan, în special
introducerea unor cerințe privind conținutul de material reciclat în produse,
vor contribui la prevenirea unui dezechilibru între cererea și oferta de materii prime secundare și la asigurarea unei dezvoltări treptate a sectorului reciclării în UE.
În plus, pentru a crea o piață internă funcțională a materiilor prime secundare,
Comisia:
• va evalua posibilitatea de a elabora criterii suplimentare de stabilire a
încetării statutului de deșeu la nivelul UE pentru anumite fluxuri de deșeuri, pornind de la monitorizarea aplicării de către statele membre a normelor
revizuite privind stabilirea încetării statutului de deșeu și a subproduselor, și va
sprijini inițiativele transfrontaliere de cooperare în vederea armonizării criteriilor
naționale de stabilire a încetării statutului de deșeu și a celor privind subprodusele;
• va consolida rolul standardizării pe baza unei evaluări continue a activităților de standardizare existente la nivel național, european și internațional;
• va folosi la timp restricțiile privind utilizarea substanțelor care prezintă
motive de îngrijorare deosebită în cazurile în care utilizarea substanțelor respective face obiectul unei cerințe de autorizare, continuând totodată îmbunătățirea controalelor la frontiere și
• va evalua fezabilitatea înființării unui observator al pieței materiilor
prime secundare esențiale.
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Exporturile de deșeuri din UE
Piața mondială a deșeurilor suferă schimbări considerabile. În ultimul deceniu, milioane de tone de deșeuri europene au fost exportate în țări din afara UE, de multe ori fără să se acorde suficientă atenție tratării corespunzătoare a deșeurilor. În
multe cazuri, exporturile de deșeuri conduc atât la efecte negative asupra mediului
și a sănătății în țările de destinație, cât și la pierderi de resurse și oportunități economice pentru industria reciclării din UE. Restricțiile la import introduse recent de
unele țări terțe au scos în evidență dependența excesivă a UE de tratarea deșeurilor
în străinătate, dar, în același timp, au stimulat industria reciclării să își sporească
capacitatea și aducă o valoare adăugată deșeurilor în UE.
Având în vedere aceste evoluții și faptul că transferurile ilegale de deșeuri rămân o sursă de îngrijorare, Comisia va lua măsuri pentru a se asigura că UE nu
exportă în țări terțe propriile probleme în materie de deșeuri. Acțiunile privind proiectarea, calitatea și siguranța produselor secundare și consolidarea piețelor acestora vor contribui la transformarea mențiunii „reciclat în UE” într-o
referință pentru materialele secundare de calitate.
Facilitarea pregătirii pentru reutilizare și reciclare a deșeurilor în UE va fi îmbunătățită printr-o revizuire aprofundată a normelor UE privind expedierea
deșeurilor41. Revizuirea va viza, de asemenea, restricționarea exporturilor de
deșeuri care au un impact nociv asupra mediului și a sănătății în țări terțe
sau care pot fi tratate în cadrul UE, concentrându-se asupra țărilor de destinație, a fluxurilor de deșeuri problematice, a tipurilor de operațiuni de gestionare
a deșeurilor care constituie surse de îngrijorare și a punerii în aplicare a legii pentru a contracara transferurile ilegale. Comisia va sprijini, de asemenea, măsurile
adoptate la nivel multilateral, regional și bilateral de combatere a infracțiunilor
împotriva mediului, în special a exporturilor ilegale și a traficului ilicit, de
consolidare a controalelor transferurilor de deșeuri și de îmbunătățire a gestionării durabile a deșeurilor în aceste țări.
Pentru o bună funcționare a circularității la nivelul
cetățenilor, al regiunilor și al orașelor
Între 2012 și 2018, numărul de locuri de muncă legate de economia circulară în UE
a crescut cu 5 %, ajungând la aproximativ 4 milioane42. Se preconizează că circularitatea are un efect net pozitiv asupra creării de locuri de muncă, cu condiția ca
lucrătorii să dobândească competențele necesare tranziției către o economie verde.
Potențialul economiei sociale, care este un pionier în crearea de locuri de muncă
Regulamentul (CE) nr. 1013/2006 al Parlamentului European și al Consiliului din 14 iunie
2006 privind transferurile de deșeuri, JO L 190, 12.7.2006, p. 1.
42
https://ec.europa.eu/eurostat/tgm/refreshTableAction.do?tab=table&plugin=1&pcode=cei_
cie010&language=en
41
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legate de economia circulară, va fi potențat de beneficiile reciproce ale sprijinului
acordat tranziției verzi și consolidării incluziunii sociale, în special în cadrul Planului de acțiune pentru punerea în aplicare a Pilonului european al drepturilor
sociale43.
Comisia se va asigura că instrumentele sale menite să sprijine crearea de competențe și locuri de muncă contribuie, de asemenea, la accelerarea tranziției către o
economie circulară, inclusiv în contextul actualizării Agendei sale pentru competențe, al lansării unui Pact privind competențele cu parteneriate la scară largă
între mai multe părți interesate și al Planului de acțiune pentru economia socială.
Fondul social european Plus va încuraja investițiile suplimentare în sistemele de
educație și de formare, în învățarea pe tot parcursul vieții și inovarea socială.
Comisia va valorifica, de asemenea, potențialul instrumentelor de finanțare și
al UE pentru a sprijini investițiile necesare la nivel regional și va asigura faptul că
toate regiunile beneficiază de pe urma tranziției. Pe lângă acțiunile de sensibilizare,
cooperare și consolidare a capacităților, fondurile politicii de coeziune vor ajuta
regiunile să pună în aplicare strategii privind economia circulară și să își consolideze structura industrială și lanțurile valorice. În cazul regiunilor ultraperiferice
și al insulelor, soluțiile economiei circulare vor fi adaptate, deoarece aceste regiuni sunt dependente de importurile de resurse, cantitatea de deșeuri generate este
mare (din cauza turismului), iar deșeurile sunt exportate. Mecanismul pentru o
tranziție justă44, propus ca parte a Planului de investiții al Pactului ecologic european, și InvestEU vor fi în măsură să sprijine proiecte axate pe economia circulară.
Inițiativa europeană privind dezvoltarea urbană, Inițiativa „Orașe inteligente – o provocare” și Inițiativa privind promovarea economiei circulare în orașe și regiuni, aflate în stadiu de propunere, vor constitui un sprijin
esențial pentru orașe. Economia circulară se va număra printre domeniile prioritare ale Acordului privind orașele verzi.
Platforma europeană a părților interesate privind economia circulară
va fi în continuare locul în care părțile interesate pot face schimb de informații.
ACȚIUNI TRANSVERSALE
Circularitatea ca o condiție prealabilă pentru neutralitatea climatică
Pentru a realiza neutralitatea climatică, trebuie intensificate sinergiile dintre circularitate și reducerea emisiilor de gaze cu efect de seră. Comisia:
• va analiza modul în care impactul circularității asupra atenuării schimbărilor climatice și a adaptării la schimbările climatice poate fi măsurat în
mod sistematic;
43
44

COM(2020) 14 final
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/ro/fs_20_39
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• va îmbunătăți instrumentele de modelare pentru a capta beneficiile
economiei circulare în ceea ce privește reducerea emisiilor de gaze cu efect
de seră la nivelul UE și la nivel național și
• va promova consolidarea rolului circularității în viitoarele revizuiri ale
planurilor naționale integrate privind energia și clima și, după caz, în alte
politici privind clima.
Pentru atingerea neutralității climatice, pe lângă reducerea emisiilor de gaze
cu efect de seră, va trebui ca dioxidul de carbon să fie eliminat din atmosferă, să fie
utilizat în economia noastră fără a fi eliberat și să fie stocat pe perioade mai lungi
de timp. Eliminarea dioxidului de carbon se poate realiza aplicând fie soluții bazate pe natură, cum ar fi refacerea ecosistemelor, protejarea pădurilor, împăduriri,
gestionarea sustenabilă a pădurilor, sechestrarea carbonului în solurile agricole, fie
soluții bazate pe consolidarea circularității, de exemplu prin stocarea pe termen
lung în construcții din lemn sau prin utilizare și stocarea de carbon în produse, de
exemplu prin mineralizare în materialele de construcție.
Pentru a stimula adoptarea procedurilor de eliminare a dioxidului de
carbon și circularitatea crescută a dioxidului de carbon, respectând pe deplin
obiectivele privind biodiversitatea, Comisia va analiza dezvoltarea unui cadru de
reglementare pentru certificarea absorbțiilor de carbon bazat pe o contabilizare solidă și transparentă a dioxidului de carbon, care să monitorizeze și să verifice
autenticitatea eliminării carbonului.
Crearea unor condiții economice favorabile
Accelerarea tranziției verzi necesită măsuri prudente, dar decisive, care să orienteze finanțarea către modele de producție și de consum mai sustenabile. Comisia
a luat deja o serie de inițiative în acest sens, de exemplu integrând obiectivul
privind economia circulară în Regulamentul UE privind taxonomia45 și
efectuând lucrări pregătitoare cu privire la criteriile de acordare a etichetei
ecologice a UE pentru produsele financiare. Platforma de sprijin financiar pentru economia circulară le va oferi în continuare promotorilor de proiecte orientări cu privire la stimulentele pentru economia circulară, la consolidarea
capacităților și la gestionarea riscurilor financiare. Instrumentele financiare ale
UE, cum ar fi garanțiile pentru IMM-uri din cadrul financiar actual și InvestEU,
începând cu 2021, mobilizează finanțările private în favoarea economiei circulare.
Comisia a propus, de asemenea, o nouă resursă proprie pentru bugetul UE,
bazată pe cantitatea de deșeuri de ambalaje din plastic care nu sunt reciclate. În plus, Comisia:
45
Sistemul de clasificare al UE pentru activități sustenabile din punctul de vedere al mediului:
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ro/HIS/?uri=CELEX%3A52018PC0353
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• va facilita accesul întreprinderilor la datele de mediu în cadrul viitoarei revizuiri a Directivei privind prezentarea de informații nefinanciare;
• va sprijini o inițiativă lansată de întreprinderi de elaborare a unor
principii de contabilitate de mediu care să completeze datele financiare cu date
privind performanța economiei circulare;
• va încuraja integrarea criteriilor de sustenabilitate în strategiile întreprinderilor, prin îmbunătățirea cadrului de guvernanță corporativă;
• va ține cont de obiectivele legate de economia circulară în cadrul procesului
de reorientare a semestrului european și în contextul viitoarei revizuiri a Orientărilor privind ajutoarele de stat în domeniul mediului și al energiei și
• va continua să încurajeze aplicarea la scară mai largă a instrumentelor
economice bine concepute, cum ar fi taxele de mediu, inclusiv taxele pentru
depozitarea și incinerarea deșeurilor și le va permite statelor membre să recurgă la taxa pe valoarea adăugată (TVA) pentru a promova activitățile legate
de economia circulară care îi vizează pe consumatorii finali, în special serviciile de
reparație46.
Asigurarea tranziției prin cercetare, inovare și digitalizare
Întreprinderile europene sunt pionieri în materie de inovații în domeniul economiei circulare. Fondul european de dezvoltare regională, prin specializarea inteligentă, și programele LIFE și Orizont Europa vor completa finanțarea privată a
inovării și vor sprijini întregul ciclu de inovare, în vederea găsirii de soluții pe piață.
Orizont Europa va sprijini elaborarea de indicatori și de date, precum și de materiale și produse noi, înlocuirea și eliminarea substanțelor periculoase pe baza abordării „sigur încă din faza de proiectare”(„safe by design”) și elaborarea unor modele
de afaceri care să respecte principiile economiei circulare și a unor noi tehnologii de
producție și de reciclare; se vor analiza inclusiv posibilitățile de reciclare chimică,
ținând seama de rolul instrumentelor digitale în realizarea obiectivelor economiei
circulare. Acțiunile Marie Sklodowska Curie pot, la rândul lor, să sprijine dezvoltarea competențelor, formarea și mobilitatea cercetătorilor în acest domeniu.
Tehnologiile digitale permit urmărirea traseului produselor, al componentelor
și al materialelor și pot asigura accesul în condiții de securitate la datele rezultate. Spațiul european de date pentru aplicațiile inteligente care să respecte
principiile economiei circulare menționat în secțiunea 2 va asigura arhitectura
și sistemul de guvernanță care vor stimula aplicațiile și serviciile, cum ar fi pașapoartele produselor, cartografierea resurselor și informarea consumatorilor.
Institutul European de Inovare și Tehnologie va coordona inițiativele de
inovare în materie de economie circulară în colaborare cu universitățile, organiza46  	

În funcție de rezultatul procedurii legislative în curs.
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țiile de cercetare, industria și IMM-urile, în cadrul comunităților de cunoaștere și
inovare.
Regimul proprietății intelectuale trebuie să corespundă erei digitale și
tranziției verzi și să sprijine competitivitatea întreprinderilor din UE. Comisia va
propune o strategie în materie de proprietate intelectuală pentru a se asigura
că proprietatea intelectuală rămâne un factor esențial care favorizează economia
circulară și apariția unor noi modele de afaceri.
STIMULAREA EFORTURILOR LA NIVEL MONDIAL
UE nu poate reuși decât dacă eforturile sale stimulează, de asemenea, tranziția
mondială către o economie echitabilă, neutră din punctul de vedere al impactului
asupra climei, eficientă din punctul de vedere al utilizării resurselor și circulară.
Există o nevoie din ce în ce mai mare să se înregistreze progrese în discuțiile cu
privire la definirea unui „spațiu de operare sigur”, în care utilizarea diferitelor resurse naturale să nu depășească anumite praguri locale, regionale sau mondiale,
iar impactul asupra mediului să rămână în limitele de sustenabilitate ale planetei.
Pentru țările cu o perspectivă de aderare la UE, vecinii noștri cei mai apropiați
din sud și din est, economiile emergente și principalii parteneri din întreaga lume,
noile modele sustenabile vor deschide oportunități de afaceri și de ocupare a forței
de muncă, consolidând, în același timp, legăturile cu actorii economici europeni47.
Pentru a sprijini o reorientare mondială către o economie circulară, Comisia:
• va face eforturi la nivel internațional pentru a ajunge la un acord mondial
privind materialele plastice și pentru a promoveze adoptarea abordării UE privind economia circulară cu privire la materialele plastice, pornind de la Strategia
europeană privind materialele plastice;
• va propune o alianță mondială pentru economia circulară pentru a
identifica lacunele în materie de cunoștințe și de guvernanță în ceea ce privește
promovarea unei economii circulare globale și pentru a lansa inițiative de parteneriat, inclusiv cu marile economii;
• va analiza fezabilitatea definirii unui „spațiu de operare sigur” pentru
utilizarea resurselor naturale și va avea în vedere inițierea de discuții în vederea
unui acord internațional privind gestionarea resurselor naturale;
• va consolida parteneriatul cu Africa pentru a maximiza beneficiile tranziției verzi și ale economiei circulare;
• se va asigura că acordurile de liber schimb reflectă obiectivele consolidate
ale economiei circulare;
• va sprijini în continuare economia circulară în procesul de aderare al Balcanilor de Vest și în contextul dialogurilor politice, al forurilor și al acordu47

SWD(2020) 100.
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rilor de mediu bilaterale, regionale și multilaterale, precum și al asistenței
pentru preaderare și al programelor de vecinătate, de dezvoltare și de cooperare
internațională, inclusiv prin intermediul platformei internaționale privind finanțarea durabilă și
• își va intensifica activitățile de informare, inclusiv prin intermediul diplomației Pactului verde european și al misiunilor legate de economia circulară, și
va colabora cu statele membre ale UE pentru a consolida coordonarea și eforturile
comune pentru o economie circulară mondială.
MONITORIZAREA PROGRESELOR
În conformitate cu Pactul verde european și cu Strategia anuală pentru 2020 privind creșterea durabilă48, Comisia va consolida monitorizarea planurilor și a
măsurilor naționale de accelerare a tranziției către o economie circulară,
ca parte a reorientării procesului semestrului european în vederea unei integrări mai pregnante a dimensiunii sustenabilității.
De asemenea, Comisia va actualiza cadrul de monitorizare pentru economia circulară49. Bazându-se cât mai mult posibil pe statisticile europene, noii indicatori vor ține seama de domeniile de interes ale prezentului plan de acțiune și de
legăturile dintre circularitate, neutralitatea climatică și ambiția de reducere la zero
a poluării. În același timp, proiectele din cadrul programului Orizont Europa și datele provenite de la programul Copernicus vor îmbunătăți indicatorii circularității
la diferite niveluri care nu se reflectă încă în statisticile oficiale.
De asemenea, vor fi dezvoltați în continuare indicatori privind utilizarea resurselor, inclusiv amprenta consumului și amprenta materiilor prime, pentru a ține
evidența consumului de materiale și a impactului asupra mediului aferente modelelor noastre de producție și consum. Acești indicatori vor fi legați de monitorizarea
și evaluarea progreselor înregistrate în vederea decuplării creșterii economice de
utilizarea resurselor și de impactul său în UE și în afara acesteia.
Concluzie
Tranziția către economia circulară va fi sistemică, profundă și transformatoare,
atât în UE, cât și în afara acesteia. Uneori, această tranziție va fi destabilizantă,
deci este nevoie să fie echitabilă. Aceasta va necesita alinierea și cooperarea tuturor părților interesate de la toate nivelurile – european, național, regional, local și
internațional.
Prin urmare, Comisia invită instituțiile și organismele UE să aprobe prezentul
plan de acțiune și să contribuie în mod activ la punerea lui în aplicare și încurajează
48
49

COM (2019) 650 final.
https://ec.europa.eu/eurostat/web/circular-economy/indicators/monitoring-framework

ECONOMIA CIRCULARĂ, INSTRUMENT PENTRU ECONOMIA SUSTENABILĂ / 281

statele membre să adopte sau să actualizeze strategiile, planurile și măsurile naționale privind economia circulară pentru a reflecta acest nivel de ambiție. În plus,
Comisia va recomanda ca economia circulară să fie inclusă pe lista subiectelor de
discuție privind viitorul Europei și să fie abordată în mod regulat în cadrul dialogurilor cu cetățenii.

Potențialul economiei circulare la nivel european
și național1

Economia circulară și potențialul ei de a genera noi resurse, de a crea noi oportunități și modele de afaceri durabile, au câștigat o atenție deosebită, regăsindu-se
pe agenda autorităților publice, a mediului de afaceri, a institutelor de cercetare
și a organizațiilor non-guvernamentale. Păstrarea, respectiv recircularea materiilor
prime, a resurselor secundare în cât mai multe cercuri de producție este un obiectiv inclus în politicile și planurile strategice ale mediului privat și public. Dintr-o
abordare simplistă, implementarea economiei circulare vizează în principal două
domenii, cu probleme specifice: industrial/profesional și domeniul rezidențial/
municipal. La un anumit nivel, acestea sunt interdependente și se influențează
sinergic (de ex.: proiectarea pentru o mai bună reparabilitate/reutilizare a produselor poate face mai ușoară atât reutilizarea, cât și reciclarea la sfârșitul duratei de
utilizare).
Privind retrospectiv, conform datelor Eurostat la nivelul statelor membre
2
ale Uniunii Europene consumul intern de materii prime (DMC) era în jur de
14,077 tone pe cap de locuitor în 20103, tendință care în prezent este estimată a
scădea, înregistrând în 2017 valoarea de 13,57 tone pe cap de locuitor. La nivel
european, Planul de acțiune privind economia circulară are ca scop să sprijine
realizarea economiei circulare la nivelul fiecărei etape a lanțului valoric și să stimuleze reintroducerea în cadrul circuitului economic a materiilor prime secundare.
Valentina Elena Târțiu, Mihaela Ștefănescu, Ana-Maria Petrache, Cătălin Gurău, „Tranziția
către o economie circulară. De la managementul deșeurilor la o economie verde în România”, în Institutul European din România, Studii de Strategie şi Politici SPOS 2018 nr. 3 (ISBN on-line 978-6068202-62-4), p. 43-45.
2
Pentru măsurarea productivității resurselor, consumul de materii prime (DMC) este în relație
directă cu produsul intern brut (PIB). În acest sens, DMC măsoară utilizarea resurselor naturale dintr-o economie
3
În România, valoarea DMC era în anul 2010 de aproximativ 19,74 tone pe cap de locuitor
pentru ca valoarea sa să ajungă în 2017 la o valoare estimativă de 25.098 tone pe cap de locuitor. Mai
multe informații sunt disponibile la: https://ec.europa.eu/eurostat/tgm/table.do?tab=table&plugin=1&language=en&pcode=t2020_rl110.
1
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În general, se remarcă că productivitatea resurselor UE a crescut cu 38,8% în
perioada 2000-2016, chiar dacă DMC a scăzut pe fondul debutului crizei economice
din 2008, care a afectat direct sectorul industrial metalurgic. În acest caz, se poate
observa un proces de decuplare relativă între indicatorii analizați (a se vedea Fig. 1).

Fig. 1 – Consumul intern de materiale (DMC) – productivitatea resurselor și PIB, 20002016 (Eurostat)

Conform datelor Eurostat, consumul intern de materiale4 în România a fost în
1995 de 328 088 mii tone de materiale, respectiv în 2016 de 483 738 mii tone de
materiale (Fig. 2). Raportând rezultatele obținute, România a înregistrat în 2016
o cantitate totală de materiale utilizate direct în economie de 2,64 ori mai redusă
comparativ cu Germania (1 279 122 mii tone de materiale). De asemenea, se observă că din 2000 până în 2016, productivitatea resurselor statelor membre ale UE
variază ca tendință înregistrând evoluții pozitive, cu excepția Maltei și a României (Eurostat, 2018a).
În statele membre, cea mai mare productivitate a resurselor în 2016 a fost
înregistrată în Italia (3,98 € / kg), Țările de Jos (3,96 € / kg), Luxemburg (3,65 € /
kg) și Spania (3,17 € / kg). La sfârșitul clasamentului, se află statele membre cu
cea mai mică productivitate a resurselor, respectiv sub 1 €/ kg: Bulgaria (0,68 €/
kg), România (0,70 €/ kg), Letonia (0,82 €/ kg) și Finlanda (0,95 € / kg) (Eurostat,
2018b).
Nivelul productivității resurselor depinde de o serie de factori, cum ar fi: gradul de înzestrare cu resurse naturale al unei țări; structura economiei (diversitatea activităților industriale, ponderea modelelor de consum promovate de sectorul
Consumul intern de materiale (DMC – Domestic Material Consumption) – cuprinde cantitatea
totală de materiale utilizate direct în economie (extracția internă utilizată plus importurile). DMC este
egal cu intrările directe de materiale (DMI) minus exporturile.
4
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serviciilor sale și de construcție, diferitele sale surse de energie); prețul materiilor
prime, competitivitatea economiei naționale, etc.

Fig. 2 – Consumul intern de materiale (DMC), comparație între țările membre UE – 1995 –
2016 (Eurostat, NSI, PORTDATA)

Cantitatea de resurse utilizată într-o economie joacă un rol crucial în dezvoltarea durabilă, pornind de la extracția resurselor naturale pentru activitățile de producție și consum, ajungând la materialele eliberate în mediu, cum ar fi eliminarea
deșeurilor și a emisiilor în aer și apă. Conform Tabloului de bord al UE privind eficiența
resurselor 2015, se constată că România înregistrează cea mai mare creștere a
consumului de resurse naturale din Europa Central-Estică, respectiv un consum pe cap de locuitor care a crescut cu 178% în ultimii 12 ani. Acest procent care ne
indică faptul că avem de recuperat în materie de creștere a productivității utilizării
resurselor, pentru a reduce decalajul față de celelalte state UE, dar și pentru a da un
nou impuls în direcția dezvoltării de afaceri în zona economiei circulare.
Potențial de îmbunătățire a gradului de reciclare pe fiecare flux de deșeuri
există, iar identificarea celor mai bune modalități de acțiune în această zonă
reprezintă cheia creșterii productivității utilizării resurselor.
Noile ținte aferente Pachetului privind economia circulară aduc în prim-plan
necesitatea reconsiderării ciclului economic astfel încât România să recupereze decalajele privind promovarea managementului durabil al deșeurilor. Politica privind
gestionarea deșeurilor, proiectarea ecologică și promovarea tehnologiilor curate
sunt direct influențate de schimbările economice și posibilitățile de finanțare.
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Una dintre provocările României este reprezentată de minimizarea pierderilor de resurse care ar putea reintra în circuitul economic prin utilizarea
excesivă a depozitării și incinerării. În acest sens, este necesară schimbarea
mentalității tuturor părților interesate pentru promovarea unui comportament
ecologic. La nivel național, România recicla material în 2014 doar 5% din deşeurile municipale și utiliza pentru compost 8% (HG nr. 942/20.12.2017), ceea
ce reprezintă o pierdere de resurse la nivelul economiei naționale. De asemenea,
nu există instalații de digestie anaerobă pentru deșeurile biologice municipale
(Mușuroaea, O. et al., 2017); în România se introduc pe piaţa internă anual
aproximativ 1,3 milioane de tone ambalaje, ceea ce determină o obligaţie de reciclare a 750 000 tone de deşeuri, activitate care este ﬁnanţată doar de producătorii
şi importatorii de bunuri ambalate (Lazăr, 2017).

CONCEPTELE ECONOMIEI CIRCULARE
De la „business for Profit” la „business for People,
Planet and Profit”
Modelul economic liniar vs modelul economic circular
Florin Bonciu

Considerații introductive
Analiza de ansamblu a activităților economice desfășurate de societatea omenească
la scară mare poate urmări, dincolo de aspectele de detaliu, caracteristicile mari
legate de tipul de proprietate, raportarea prioritară la forțele pieței sau la un plan
(mai mult sau mai puțin detaliat), raportul dintre economie și mediul înconjurător
etc.
Dacă în secolul XX o mare parte a dezbaterilor s-au focalizat asupra tipului de
proprietate și, de aici, asupra raportului dintre piață și plan, în secolul XXI evoluțiile istorice, reprezentate atât de cvasi-generalizarea abordărilor bazate pe piață,
cât și de schimbările de climă, au consacrat drept o necesitate obiectivă problema
sustenabilității economiei și societății în raport cu mediul înconjurător.
În contextul economiei de piață, evoluția economiilor statelor, modelele de
afaceri ale firmelor dar și cele privind viața personală percep succesul aproape exclusiv dintr-o perspectivă linear crescătoare: pentru economiile statelor evoluția
pozitivă înseamnă, generic vorbind, o creștere a PIB (Produsului Intern Brut) pe
locuitor, în afaceri, mai bine înseamnă o cifră de afaceri mai mare, un profit mai
mare, un dividend distribuit acționarilor mai mare, o cotă de piață mai mare; în
plan personal, mai bine înseamnă venituri mai mari, precum și achiziții și experiențe cât mai diverse și mai numeroase. Indiferent de scară, fiecare an se presupune
că ar trebui să fie mai bun, în primul rând dintr-o perspectivă cantitativă, decât
cel anterior. Modelul linear crescător este atât de răspândit încât el pare a avea un
caracter obiectiv, firesc, natural, etc. Dar... A fost mereu așa ? Și, mai ales: Poate
continua la nesfârșit așa?
Concepte și modele istorice de reprezentare a mersului economiei
și societății: de la circular la linear și înapoi
Chiar dacă pentru mulți acest fapt poate părea surprinzător, modelul linear de evoluție a economiei și societății are un caracter istoric, respectiv a apărut la un anu-
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mit moment istoric și, din ce se pare, va pierde din însemnătate în deceniile ce vor
veni. Legat de modele și reprezentări ale societății și economiei, se cuvine să facem
o distincție între tipul de mișcare (circulară, lineară) și sensul mișcării (crescător,
descrescător, în sens trigonometric sau în sens contrar).
Unul dintre autorii care au semnalat caracterul istoric al modelului linear la
începutul anilor 1980 este Jeremy Rifkin1. Într-o manieră convingătoare el amintea faptul că (cel puțin în lumea occidentală) începând din antichitatea greacă și
romană până către mijlocul secolului al XVIII-lea reprezentarea asupra istoriei era
aceea a unui declin de la o Epocă de Aur (aflată în trecut) către un prezent din ce în
ce mai puțin fast2. O idee care merită analizată mai în profunzime, legată de reprezentarea succesiunii epocilor conform antichității grecești este și aceea că trecerea
de la o epocă la alta se făcea prin resetare și nu prin tranziție. Chiar și din punctul de
vedere al creștinismului, așa cum se regăsește exprimat în Biblie, trecerea timpului
este caracterizată de căderea din Rai (deci de la o stare mai bună) către o existență
efemeră, plină de dificultăți și regrete (către o stare mai dificilă).
Ceea ce este demn de remarcat în acest context este faptul că pentru mai mult
de un mileniu lumea occidentală a avut o viziune în care trecutul îndepărtat era
mai bun decât prezentul iar existența umană ca și natura înconjurătoare erau caracterizate de succesiunea ciclică a anotimpurilor (care descrie de fapt o mișcare
circulară). Prin urmare, pentru un timp foarte lung, măsurat în secole, în lumea
occidentală viitorul părea a fi mai dificil și mai puțin optimist decât trecutul sau, în
cel mai bun caz, similar trecutului, trecerea timpului fiind marcată doar de fazele
repetitive și ciclurile naturii. Ideea de circularitate a trecerii timpului nu a fost însă
specifică doar antichității și evului mediu din Europa. Calendarele mezo-americane abordau timpul în mod circular, folosind niște roți ale timpului, pe trei planuri
(Tzolk’in – ciclul lunar – 260 zile; Haab – ciclul solar – 365 zile și ciclul complet de
52 de ani). Exista, de asemenea, și un ciclu de 5125 și 1/3 ani și chiar cicluri mult
mai lungi3. În tradiția indiană timpul era doar o iluzie, iar realitatea avea o natură
atemporală. Această abordare era corelată cu cea a renașterii/reîncarnării, ambele
conducând la acordarea unui rol difuz și secundar timpului. În această viziune un
concept central era „Samsara”, bazat pe ciclicitatea infinită și fără început a vieții,
materiei și existenței4.
1
Jeremy Rifkin, Ted Howard, Entropy a new world view, The Viking Press, New York, 1980, pp.
11 – 14.
2
Așa cum se regăsește la Hesiod în lucrarea Opera et Dies (scrisă în jurul anului 700 î.Cr.) în care
se vorbește despre cinci epoci: de aur, argint, bronz, eroica și de fier sau la Ovidiu în Metamorfoze
(scrisă aproximativ în anul 8 e.n.) care vorbește despre patru epoci: de aur, argint, bronz și de fier.
3
Miller, M.E., Taube, K.A., (1993): The gods and symbols of ancient Mexico and the Maya: an
illustrated dictionary of Mesoamerican religion, Thames and Hudson, Ltd., London, pp. 50-52
4
Klostermaier, K.K., (2007): A Survey of Hinduism, Third Edition, State University Of New York
Press, Albany, pp.490-496
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Această reprezentare ciclică asupra vieții și realității înconjurătoare care s-a
întins pe mai bine de un mileniu a fost înlocuită începând cu 1750 de conceptul
„modern” al progresului linear crescător în care viitorul este prin definiție mai
bun decât trecutul (în principal datorită acumulării de avuție, cunoaștere și experiență) iar condiția umană este tot mai bună pentru marea majoritate a oamenilor,
chiar dacă nu chiar pentru toți.
Foarte puține concepte au o „dată de naștere” atât de bine definită precum
conceptul de îmbunătățire a condiției umane (evoluție linear crescătoare) și acest
fapt se datorează lui Jacquest Turgot care a publicat în 1750 lucrarea „O abordare
filozofică asupra progreselor succesive ale minții umane”5. Conceptul și modelul de
creștere lineară se bazau pe fizica newtoniană, pe rezultatele deja vizibile la acel
moment ale primei revoluții industriale, precum și pe expansiunea globală și succesul economic al capitalismului. La acest punct se impune o precizare. Jacques
Turgot nu a făcut o descoperire care să fie apoi îmbrățișată de întreaga omenire, ci
meritul său este acela de a fi sintetizat o serie de descoperiri și progrese ale cunoașterii într-o formă ușor accesibilă, convingătoare și, mai ales, care dădea speranțe
într-un viitor (mereu) mai bun.
Chiar dacă nașterea ideii de progres linear nesfârșit este istoric vorbind asociată cu începuturile capitalismului, este interesant de remarcat că apariția marxismului și, ulterior, în perioada de după cel de-al doilea Război Mondial, a sistemului
socialist au consolidat viziunea bazată pe creșterea lineară nesfârșită deoarece
utilizau drept concepție filozofică materialismul dialectic care era linear ca direcție de mișcare și newtonian (adică mecanicist) ca logică internă. Conform acestor
abordări totul trebuia să aibă o explicație rațională și pentru a se obține rezultate
economice era nevoie doar de alocarea corespunzătoare a unor resurse. Caracterul
limitat al resurselor sau impactul asupra mediului înconjurător pur și simplu nu
făcea parte din modelul respectiv.
Motivul pentru care natura sau mediul înconjurător au fost lăsate deoparte
poate fi ușor înțeles dacă privim Figura 1. Pentru o lungă perioadă de timp economia și activitățile economice au reprezentat doar o mică parte din ecosistemul global. Prin urmare, într-o lume în care omul și activitățile sale influențau doar o mică
parte din ansamblul planetar ideea de creștere lineară nelimitată părea posibilă, în
primul rând pentru că era doar un concept teoretic care nu se confruntase încă cu
limitele fizice din lumea reală.
În deceniile ce au urmat celui de-al doilea Război Mondial partea ocupată/influențată de om în contextul ecosistemului global a crescut dramatic, ajungându-se
Jacques Turgot – On progress, sociology and economics: A philosophical review of the successive advances of the human mind, On universal history [and] Reflections on the formation and the
distribution of wealth, Ronald L. Meek (editor), University Press, Cambridge, 1973
5
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în 2010 la situația în care necesitățile omenirii au depășit cu peste 50% capacitatea
de regenerare a Terrei. Dincolo de acest punct, continuarea pe termen lung a creșterii cantității de resurse extrase, a producției și a consumului, precum și creșterea
cantității de deșeuri deversate în mediul înconjurător au devenit o imposibilitate
fizică.
Conștientizarea caracterului istoric al modelului linear crescător a condus la
numeroase reacții care variau de la optimismul tehnologic care considera că noile
descoperiri științifice și tehnice vor găsi mereu soluții de continuare a abordărilor
existente, până la scenarii catastrofice în care civilizația umană părea a se încheia ca
urmare a schimbărilor de climă, poluării și a imposibilității de a se asigura elementele fundamentale ale existenței, cum ar fi apa, aerul sau hrana.

Figura 1. Relația dintre economie și biosferă până la mijlocul secolului XX și în prezent
Sursa: Adaptare după Global Footprint Network – Annual Report 2012, p.21

Economia circulară – o soluție mai bună decât economia linear
crescătoare
Creșterea treptată a gradului de conștientizare a limitelor inerente modelului linear
crescător a generat interesul pentru conceperea unui nou model de organizare a
activităților economice care să permită furnizarea bunurilor și serviciilor necesare,
precum și îmbunătățirea nivelului de trai pentru un număr din ce în ce mai mare de
oameni, fără ca aceste lucruri să determine creșterea consumurilor de materii prime și energie și fără a crește cantitatea de deșeuri deversate în mediul înconjurător.
Punerea în discuție a ideii de creștere economică lineară permanentă este
însă o chestiune sensibilă din multe puncte de vedere. Așa cum remarca Tim
Jackson în lucrarea „Prosperitatea fără creștere? Tranziția la o economie sustenabilă”: „A pune în discuție creșterea poate fi considerat drept un semn de nebunie,
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idealism sau spirit revoluționar. Dar oricum ar fi, trebuie să formulăm această întrebare.” 6
Dificultatea punerii în discuție a ideii de creștere economică ca expresie a dezvoltării a fost dovedită și de reacția la criza economică care s-a manifestat în multe
părți ale economiei mondiale în anii 2008-2009. Majoritatea oamenilor s-a așteptat ca mai devreme sau mai târziu să ne reîntoarcem la creșterea economică, cu
alte cuvinte la ceea ce făceam și înainte de criză. Așteptări similare sunt legate de
momentul depășirii crizei Covid-19. A ne gândi la „prosperitate fără creștere”
este dificil deoarece necesită un alt cadru conceptual, o nouă perspectivă. Și, mai
presus de orice altceva, necesită investiții în schimbare, o schimbare probabil la fel
de profundă precum cea care a avut loc odată cu prima revoluție industrială.
Din fericire o astfel de perspectivă nouă există și ea este reprezentată de economia circulară. Trebuie să recunoaștem că aceasta nu este singura perspectivă
nouă, că nu este perfectă și nici gata de a fi utilizată. Dar pare a fi o perspectivă
fezabilă deoarece a fost deja testată de mai multe companii mari, are o recunoaștere
la nivel mondial și, între altele, este susținută de către Uniunea Europeană. Poziția
oficială a Uniunii Europene cu privire la economia circulară a fost prezentată în
2012 sub numele de „Manifest pentru o Europă care utilizează eficient resursele” 7.
Acest document sublinia: „Într-o lume care pune o presiune tot mai mare pe resurse și pe mediul înconjurător Uniunea Europeană nu are altă opțiune decât de a trece
la tranziția către o economie circulară care utilizează eficient resursele și care
asigură regenerarea acestora.” Această declarație chema la realizarea unei economii
circulare, fiind în același timp o modalitate de reindustrializare a Europei și de asigurare a unei creșteri eficiente și sustenabile. Poziția inițială a fost completată în
2014 într-o Comunicare a Comisiei Europene care se referea la nevoia de schimbări
radicale în percepția și utilizarea resurselor8.
Angajamentul susținut al Uniunii Europene în favoarea economiei circulare
este dovedit și de continuitatea acțiunilor în acest sens. Astfel, în 2015 a fost adoptat un Plan de acțiune pentru accelerarea tranziției la economia circulară; în perioada 2017-2020 au avut loc conferințe ale părților interesate (Circular Economy
Stakeholder Conference); în 2017/2018 s-au adoptat pachete de prevederi privind
economia circulară (Circular Economy Package); în 2018 a fost adoptat un Cadru de
monitorizare pentru economia circulară.
Tim Jackson, Prosperity without growth? The Transition to a Sustainable Economy, Sustainable Development Commission, United Kingdom, 2009, p. 7
7
Manifesto for a Resource-Efficient Europe, European Commission Memo 12/989, 17 December 2012, Brussels, p.1
8
Towards a circular economy: A zero waste programme for Europe, Communication from the
Commission to the European Parliament, the Council, the European Economic and Social Committee
and the Committee of the Regions, Document COM (2014) 398 final, Brussels, 2.7.2014
6
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Anul 2020, deși marcat de pandemia Covid-19 a reprezentat un moment de
referință pentru poziția Uniunii Europene față de economia circulară prin adoptarea mai multor strategii care vor jalona drumul spre 2030 și chiar 2050, respectiv
către un tip de societate și economie neutre față de mediul înconjurător: European
Green Deal9, EU Strategy for Energy System Integration10, EU New Industrial Strategy for Europe11, A new Circular Economy Action Plan – For a cleaner and more
competitive Europe12.
Activitățile desfășurate de către Uniunea Europeană până în 2020 în favoarea
economiei circulare au avut ca principală limită accentul pus pe reciclare/reutilizare/gestionarea deșeurilor în defavoarea abordărilor conceptuale/sistemice. Această
abordare limitativă nu era însă întâmplătoare deoarece o abordare sistemică ar fi
presupus modificări dificil de implementat, cum ar fi trecerea la produse durabile și renunțarea la înlocuirea anuală sub efectul modei a numeroase produse încă
perfect funcționale, înlocuirea profitului ca singur instrument de măsurare a succesului în afaceri, etc. Abordările definite în 2020 au pus un accent suplimentar pe
latura conceptuală, de inovare, a produselor și proceselor, precum și pe educație și
schimbarea comportamentului producătorilor și consumatorilor.
Din perspectiva economiei circulare resursele nu mai sunt privite drept materiale obținute în mod linear din mediul înconjurător la un anumit nivel de costuri (modul linear însemnând că la o creștere a producției îi corespunde extragerea
de mai multe resurse din mediul înconjurător și deversarea de mai multe deșeuri,
fără a lua în calcul sustenabilitatea procesului), ci mai degrabă o componentă a
procesului de producție care este conceput în mod circular (ceea ce înseamnă că
resursele sunt obținute inițial din mediul înconjurător dar ulterior deșeurile devin
la rândul lor resurse și sunt reciclate un timp nedefinit în cadrul procesului economic). Reprezentarea grafică a acestui proces este redată în Figura 2.
Este de la sine înțeles că economia circulară prezentată în Figura 2 nu se constituie într-un perpetuum mobile. Punerea în funcțiune și menținerea procesului economic necesită consumuri de energie și, totodată, există încă deșeuri dar,
atât consumul de energie cât și deversarea de deșeuri în afara procesului economic
sunt cu mai multe ordine de mărime inferioare proceselor economice și tehnologice
actuale. Implementarea pe scară largă a economiei circulare implică o schimbare de
paradigmă deoarece include toate dimensiunile activităților economice și sociale13.
9
European Commission, (2020): A European Green Deal – Striving to be the first climate-neutral continent.
10
European Commission, (2020): EU strategy on energy system integration
11
European Commission, (2020): Making Europe’s businesses future-ready: A new Industrial
Strategy for a globally competitive, green, and digital Europe.
12
European Commission, (2020d): A new Circular Economy Action Plan For a cleaner and more
competitive Europe
13
Felix Preston, A Global Redesign? Shaping the Circular Economy, Chatham House Briefing
Paper, March 2012
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Figura 2. Principalele faze ale unui model de economie circulară
Sursa: Spre o economie circulară: un program „zero deșeuri” pentru Europa, Comunicare
a Comisiei către Parlamentul European, Consiliu, Comitetul economic și social european și
Comitetul regiunilor, Document COM(2014) 398 final, Bruxelles, 2.7.2014, p. 6

Prin conținutul său cuprinzător economia circulară diferă de încercările anterioare, cu caracter parțial, care se refereau doar la colectarea selectivă a deșeurilor sau
la anumite activități de reciclare sau de creștere a eficienței energetice.
Economia circulară presupune un nou tip de procese tehnologice (care consumă mai puține resurse și energie și le procesează în mod circular), un nou tip de
produse (în primul rând mult mai durabile decât cele actuale), un nou model de
afaceri (în care valoarea centrală este sustenabilitatea și nu profitul), un nou timp
de comportament al consumatorilor (în care accentul este pus pe utilitatea produselor și serviciilor și nu pe modă). Principalele diferențe dintre economia linear
crescătoare și cea circulară sunt prezentate în tabelul 1.
Tabelul 1. Economia circulară comparativ cu economia linear crescătoare

Sursa: Tabel realizat de autor.
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Prin natura sa economia circulară va implica renunțarea în mare măsură la
tipul de societate postbelică bazată pe produse de unică folosință și pe mari cantități de deșeuri. Aceasta va implica renunțarea la abordarea caracterizată de etapele:
„Preia din mediu, prelucrează, utilizează și aruncă” și adoptarea pe scară largă a
abordării bazate pe „Reutilizare și reciclare”. Din acest punct de vedere o definiție
foarte scurtă și simplă a economiei circulare este: „elementele de ieșire din sistemul
economic devin elemente de intrare” 14. La rândul său, Comisia Europeană definește astfel economia circulară: „O economie circulară păstrează valoarea adăugată a
produselor pentru un timp cât mai lung posibil și elimină deșeurile. Ea reține resursele în cadrul economiei atunci când un produs ajunge la sfârșitul duratei sale
de viață, astfel încât acesta să rămână în procesul de producție și să creeze în continuare valoare” 15. Cu alte cuvinte economia circulară presupune decuplarea creșterii
economice continue de degradarea continuă a mediului și de poluare.
Diferențele dintre economia circulară și încercările anterioare de
îmbunătățire a eficienței utilizării energiei și a materiilor prime
O serie de caracteristici fac ca economia circulară să fie diferită față de încercările
anterioare de a reduce consumurile de materii prime și energie, precum și de a reduce poluarea sub toate formele sale. Principalele diferențe sunt următoarele:
Prima diferență se referă la abordarea holistă ce caracterizează economia
circulară. Economia circulară se referă la toate activitățile desfășurate în societate,
începând cu proiectarea produselor, serviciilor și proceselor. Acestea trebuie să fie
concepute în așa fel încât să permită realizarea de produse mai durabile, posibil de
reparat, care să poată dobândi ulterior funcții sau proprietăți noi, care să permită
re-industrializarea/reprocesarea și reciclarea pentru aceleași domenii industriale
sau pentru altele.
Prin urmare, diferența fundamentală dintre economia circulară și economia lineară existentă în prezent, în care doar anumite materiale și componente
sunt reciclate, constă în faptul că în economia circulară produsele, serviciile și procesele industriale sunt concepute în așa fel încât să permită o durată mai lungă de
viață, posibilitatea de reparare, de actualizare sau de re-industrializare/reprocesare
(pentru a ajunge la aceleași proprietăți ca și un produs nou).
În afară de aceste aspecte, în economia circulară se are în vedere încă din faza
de proiectare a produselor și serviciilor ca la sfârșitul duratei de viață acestea
să reprezinte inputuri către aceleași sau alte industrii. O astfel de abordare va însemna mai puține produse de unică folosință și mult mai multe produse mult mai
Teresa Domenech, Explainer: What is a Circular Economy? 25 July 2014, la pagina http://
theconversation.com/explainer-what-is-a-circular-economy-29666, read at 01.08.2014.
15
Questions and answers on the Commission Communication „Towards a Circular Economy”
and the Waste Targets Review, Memo 14/450, 2 July 2014, Brussels
14
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durabile, care se pot repara sau actualiza. Rămâne de văzut cum se va putea face
trecerea la principiile economiei circulare pornind de la situația actuală în care se
acordă importanță aspectelor de noutate și în care consumatorii sunt încurajați să
cumpere produse noi doar pentru faptul că sunt noi sau pentru că prezintă o serie
de caracteristici superioare care însă nu satisfac nevoi evidente. Chiar și această
simplă întrebare ne oferă o indicație cu privire la dificultățile de implementare a
principiilor economiei circulare.
A doua diferență se referă la scara la care firmele se vor baza în desfășurarea
activităților lor industriale pe reutilizarea, reciclarea sau reprocesarea produselor.
Implementarea pe scară largă a acestor abordări va reduce necesarul de energie
pentru realizarea de produse și va necesita mult mai puține materii prime. În același timp, pentru a avea succes, o astfel de abordare va necesita o mult mai strânsă colaborare și interacțiune între firme din diferite sectoare de activitate, precum
și între firmele producătoare și consumatori. Acest aspect conduce la concluzia că
economia circulară va necesita modificări în procesul de educație, dar și în ceea ce
privește valorile și comportamentele producătorilor și consumatorilor. Din această
perspectivă, diferența dintre economia lineară și economia circulară poate fi asimilată cu diferența dintre deciziile și activitățile individuale privind reutilizarea,
reciclarea și reprocesarea și abordarea sistemică în această direcție, desfășurată în
mod reglementat, la scară mare, de exemplu la scara întregii Uniuni Europene.
Dacă analizăm Figura 2 putem înțelege că esența economiei circulare este aceea
a menținerii și reciclării resurselor materiale și de energie pentru cât mai mult timp
în interiorul sistemului economic. Pentru ca sistemul economic să funcționeze în
mod optim este necesară asigurarea unei interconexiuni eficiente între procesele
industriale și activitățile din diferite sectoare ale economiei. Dincolo de motivația
ecologică, motivația de natură economică pentru trecerea la economia circulară joacă un rol important deoarece, conform unor studii ale Fundației Ellen Macarthur
economiile materiale nete la nivel global care ar putea fi determinate de adoptarea
economiei circulare ar putea depăși în anul 2025 un trilion de dolari16.
În acest punct este util să reamintim vechiul proverb care spune că un lanț este
atât de puternic pe cât este cea mai slabă verigă a sa. Prin urmare, nu se poate concepe o economie circulară parțială, și, prin comparare cu traficul rutier, pentru a
avea un trafic fluent și fără accidente este necesar ca toată lumea să conducă după
aceleași reguli. Chiar dacă un astfel de proiect (respectiv trecerea la economia circulară) poate părea gigantic, el este fezabil în cadrul unei organizații integrate cum este
Uniunea Europeană deoarece mecanismul pieței unice permite implementarea unor
reguli care să fie respectate de toți participanții. O întrebare încă fără răspuns este
16
Towards the Circular Economy – Accelerating the Scale-up Across Global Supply Chains,
Vol.3/2014, Ellen Macarthur Foundation, p.11
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însă în ce măsură Uniunea Europeană poate trece la economia circulară (proces ce
implică niște costuri și schimbări majore pe multiple planuri) în condițiile în care alți
participanți la economia globală puternic interconectată (SUA, China, India, etc) nu
fac același lucru iar între acești participanți există puternice raporturi concurențiale.
Pe baza celor prezentate mai sus se poate spune că economia circulară este
fezabilă ca model teoretic și că ea a fost deja testată pe scară redusă de mai multe
firme, dovedindu-se eficientă. Prin urmare conceptul este valid atât din perspectivă
teoretică, cât și în baza unor testări limitate. Aceste aspecte sunt importante, necesare, dar nu și suficiente. Rămâne ca acest concept să fie larg acceptat și implementat pe scară largă, de exemplu la scara întregii Uniuni Europene. Pentru aceasta va
fi necesar un efort susținut de coordonare și sincronizare a mai multor programe
cadru și planuri (cum ar fi European Green Deal, EU Strategy for Energy System Integration, EU New Industrial Strategy for Europe, A new Circular Economy Action
Plan – For a cleaner and more competitive Europe).
O a treia diferență se referă la faptul că pentru a deveni funcțională o economie circulară are nevoie de un cadru juridic și instituțional specific, care să
acopere toate aspectele activităților economice și sociale. Comisia Europeană este
pe deplin conștientă de acest aspect și a început de câțiva ani un proces de construcție legislativă și instituțională. Pentru a sublinia complexitatea și implicațiile
acestui proces se poate arăta că numai în cazul produselor alimentare sunt numeroase dovezi că în actuala situație peste 30% din produsele alimentare realizate
sunt aruncate. Depășirea acestei situații printr-o combinație de metode stimulative
și coercitive reprezintă o provocare considerabilă.
În fine, o a patra diferență se referă la nevoia de a concepe și aplica indicatori
specifici care vor permite implementarea și monitorizarea activităților din economia circulară. Acest proces este în curs și printre indicatorii care sunt avuți în
vedere la nivelul Comisiei Europene se numără și productivitatea resurselor măsurată prin producerea unei unități de Produs Intern Brut raportată la Consumul
de Resurse Materiale / Raw material consumption (RMC), consumul de apă sau de
resurse finite de teren, etc17. În acest sens Comisia Europeană are drept obiectiv
creșterea productivității resurselor cu peste 30% până în anul 203018.
Se poate aprecia că Uniunea Europeană dispune de circumstanțe favorabile
pentru tranziția la economia circulară. Aceste circumstanțe au în vedere interesul
ridicat manifestat de către statele membre, precum și de către instituțiile comuni17
Towards a circular economy: A zero waste programme for Europe, Communication From The
Commission To The European Parliament, The Council, The European Economic And Social Committee And The Committee Of The Regions, Document COM (2014) 398 final, Brussels, 2.7.2014,
pp.13-14
18
The Circular Economy: Connecting, creating and conserving value, European Commission,
2014, p.2
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tare pentru relansarea economiei europene în perioada post-pandemie, decizia de
reindustrializare a Europei, existența unor încercări și experimente privind economia circulară, elemente care pot fi integrate într-o abordare sistemică.
Concluzii: Economia circulară – o soluție viabilă pe termen mediu și lung
pentru economia europeană și cea mondială
Utilizarea conceptului de economie circulară, implementarea de aplicații practice
dar și apariția unor reglementări juridice sau orientări strategice în domeniu s-au
intensificat în ultimii ani, mai ales în Uniunea Europeană, marcând astfel încheierea unor tendințe vechi de peste 75 de ani, caracterizate de reducerea prețurilor la
numeroase materii prime, bunuri și servicii dar și de stimularea consumului.
Prin conținutul său conceptul de economia circulară reprezintă opusul modelului de producție și consum al economiei lineare care a fost utilizat pe o scară
din ce în ce mai mare în secolul XX. Modelul linear a fost caracterizat de faptul
că bunurile și serviciile erau produse, vândute, utilizate și eliminate sub formă de
deșeuri odată ce își îndeplineau funcția pentru care au fost create19. Timp de mulți
ani știința și tehnologia au permis creșterea eficienței economiei lineare și, prin
urmare, producerea unei unități de produs sau serviciu a fost posibilă cu un consum
tot mai redus de materii prime și energie. Dar această creștere a eficienței utilizării
resurselor nu a făcut altceva decât să amâne momentul în care acest tip de economie devenea nesustenabilă.
Prin contrast, economia circulară reprezintă un sistem bazat pe reutilizare și
regenerare pe 3 niveluri: Conceptual; Organizațional; Operațional. În cadrul
acestui sistem reutilizarea și regenerarea sunt caracteristici intrinseci și nu doar
elemente adiționale sau îmbunătățiri ale modelului economiei lineare. Un aspect
semnificativ este acela că economia circulară se bazează pe studiul sistemelor nelineare, specifice organismelor vii. Cu alte cuvinte, economia circulară se concentrează pe optimizarea sistemelor și nu a componentelor, făcând astfel
o distincție clară între consumul de materiale și utilizarea materialelor20.
În consecință, economia circulară propune un model de afaceri în care actorii economici păstrează proprietatea asupra bunurilor produse și acționează în calitate
de furnizori de servicii, prin urmare vânzând utilizarea produselor și nu produsele
propriu zise, Această abordare îi determină pe producători să conceapă de la început produsele lor în așa fel încât să satisfacă cerințe de durabilitate, reutilizare și
bio-compatibilitate cu mediul.
19
The circular model – an overview, Ellen Macarthur Foundation, 8 July 2013, at page
http://www.ellenmacarthurfoundation.org/circular-economy/circular-economy/the-circular-model-an-overview
20
Michael Braungart, William McDonough, Craddle to Craddle: remaking the way we make things, North Point Press, 2002
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În opinia noastră, datorită acestor caracteristici, economia circulară se poate
constitui într-o soluție cuprinzătoare pentru problemele complexe cu care se confruntă în prezent Europa, dar și întreaga economie mondială. Conceptul este fezabil, poate fi implementat în mare parte folosind tehnologiile existente și valorifică
imensul potențial al economiei bazate pe informație ce caracterizează cea de-a patra revoluție industrială. În același timp, conceptul de economie circulară integrează și interacționează sinergic cu alte concepte larg acceptate, cum ar fi dezvoltarea
durabilă, economia cu conținut redus de carbon, comuniunea cu natura, etc.
Multiplele inițiative privind economia circulară lansate de Uniunea Europeană
(consultări, transfer de bune practici, reglementări juridice) pot constitui o bază
solidă de pornire pentru statele membre, inclusiv pentru România, deoarece facilitează un proces deja demarat și parțial implementat de către sectorul privat,
fiind în același timp în acord cu alte strategii precum Europa Verde sau cu Agenda
de dezvoltare durabila 2030 derulată sub egida ONU, dar și cu percepția unei părți
importante ale opiniei publice.
Trecerea cu succes la economia circulară în România, în Uniunea Europeană,
precum și pe o scară mai largă, la nivelul întregii economii mondiale va reprezenta,
fără îndoială, un proces de durată. În opinia noastră succesul acestei tranziții de
la linear la circular va depinde în mare măsură de educație, respectiv de familiarizarea cu conceptul de economie circulară, precum și cu implicațiile acestuia.
Educația va trebui să se adreseze atât tinerilor, cât și restului populației care se va
afla în postura de participanți și utilizatori ai noii economii.
Sustenabilitatea economiei și societății nu se pot realiza decât prin eforturi de
creativitate și adaptare din partea tuturor, la nivel local, regional, continental sau
global iar buna comunicare și cunoaștere poate constitui liantul între toate părțile
implicate.

Delimitări conceptuale
Delimitarea conceptuală a noțiunilor de economie
circulară, economie verde și dezvoltare durabilă1

Realizarea unei economii circulare, care să se îmbine armonios cu o creștere verde,
aduce în prim plan necesitatea implementării unei abordări durabile la nivelul activităților economice. Tranziția către o economie circulară promovează modele de
producție și consum durabile, care să poată fi implementate într-o societate aflată într-o continuă căutare de noi surse pentru autosusținerea creșterii economice.
Procesul de transformare a modelului clasic – linear către unul circular implică reconsiderarea aspectelor nesustenabile în vederea identificării oportunităților viitoare de dezvoltare.
Obiectivul decuplării creșterii economice de consumul de resurse naturale
reprezintă un demers important în continuarea eforturilor de promovare a unor
economii eco-eficiente, cu un accent crescut pe utilizarea eficientă a resurselor naturale. În acest sens, abordarea propusă de economia circulară vizează reducerea
consumului de surse primare în procesul de producție prin refolosirea produselor,
respectiv prin extinderea ponderii materialelor reutilizate și reciclate. Un rol important îl are procesul de eficientizare a utilizării resurselor astfel încât să se producă mai multă valoare economică cu aceleași sau cu mai puține resurse. Totodată,
folosirea durabilă a resurselor naturale este strâns legată de identificarea nișelor,
care pot aduce valoare adăugată la nivelul lanțului valoric.
Economia circulară este parte componentă a dezvoltării durabile, aducând în
prim plan nevoia de optimizare a consumurilor de resurse pentru a preveni, a reduce risipa și a se promova reutilizarea.
Dezvoltarea unei economii circulare are nevoie de noi abordări ale ciclului de
viață, care să permită depășirea barierelor asociate preluării la nivelul pieței de consum a ultimelor inovații tehnologice în acest domeniu. Realizarea unui progres în
această direcție trebuie să ia în considerare modelele actuale în care „bunurile de
V.E. Târțiu et al., „Tranziția către o economie circulară. De la managementul deșeurilor la o
economie verde în România”, în Institutul European din România, Studii de Strategie şi Politici SPOS
2018 nr. 3 (ISBN on-line 978-606-8202-62-4), p. 26-31.
1
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astăzi sunt resursele de mâine la prețurile de ieri” (Stahel, 1977), precum și necesitatea creșterii gradului de conștientizare, de informare și de pregătire a publicului. În acest sens, Stahel2 susține în mod activ ideea implementării de strategii de
prevenire a deșeurilor prin extinderea duratei de viață a bunurilor prin reutilizare,
reparare, modernizare tehnologică.
Ideea de circularitate, respectiv de închidere a buclei economice, apare schițată
în 1976 în cadrul raportului „Potențialul de a substitui forța de lucru umană pentru energie” (Stahel și Reday – Mulvey, 1977), fiind prezentată viziunea unei bucle
economice în relație cu crearea de noi locuri de muncă, creșterea competivității
economice, a economisirii resurselor și a prevenirii risipei.
Interesul arătat pentru abordarea circularității este dezbătut intens în studiul
„Economia performantă” (Stahel, 2010), unde privit în ansamblul preocupărilor
asociate zonei sustenabilității, se propune o schimbare la nivelul gândirii economice de la „a face lucrurile așa cum trebuie” la a „face lucrurile corespunzătoare”3. Mai
exact, Stahel (2010) propune o abordare de tip suficient, care să se poată concentra
asupra soluțiilor de sistem inteligente și nu neapărat asupra produselor individuale. Scopul final este acela al implementării unei economii performante, care ar viza
zona cercetării, creării de noi locuri de muncă (la domiciliu) și exploatării oportunităților unui sistem performant de responsabilitate extinsă a producătorilor.
Realizarea celor trei obiective într-un mod coordonat va aduce sinergii și beneficii
substanțiale actorilor economici.
Implementarea unei economii performante vizează zona de producție în care
inovația are un rol central, resursele sunt recirculate printr-un sistem circular și se
acordă o atenție deosebită soluțiilor inteligente venite din zona proceselor specifice
științelor vieții (chimie, biologie, nanotehnologii etc.). În acest sens, inovația joacă
un rol importat în ceea ce privește răspunderea extinsă a producătorului prin dezvoltarea de noi metode pentru optimizarea costurilor ciclului de viață, noi tehnologii pentru optimizarea (re)utilizării componentelor, extinderea duratei de viață a
produselor, asigurarea de opțiuni de reparare, instrumente pentru monitorizarea
calității etc. În viziunea lui Stahel (2010), factorii determinanți ai economiei performante sunt: competitivitatea, inovațiile din domeniul științei și al tehnologiei, al
comerțului (de ex. durata de viață extinsă a produselor, piața produselor refabricate), al modelelor culturale de consum (de ex. numărul de autovehicule noi sau vechi
raportat la membrii unei familii dintr-o țară față de o altă țară).
O altă perspectivă asupra acestui concept este prezentată în cadrul raportului „Către o economie circulară” (Ellen MacArthur Foundation, 2013); mai exact,
Walter R. Stahel este un inițiator al conceptului de economie circulară și cofondator al Product
Life Institute din Geneva, Elveția. În 1982 a primit premiul „The Life Life Factor”.
3
În engleză: de la ‘doing things right’ la ‘doing the right things’
2
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se propune abordarea economiei circulare într-o manieră pragmatică, respectiv ca
fiind „un sistem industrial care este restaurat sau poate fi regenerat prin intenție
și design”, capabil să privească dincolo de durata utilă de viață a produselor. Propunând în acest sens o serie de principii (a se vedea Fig. 1), raportul estimează că
implementarea principiilor economiei circulare ar aduce economii echivalente cu
3-3,9% din PIB-ul UE realizat în anul 2010.

Fig. 1 – Principiile economiei circulare (adaptare după Ellen MacArthur, 2013)

Studiile efectuate estimează că utilizarea eficientă a resurselor ar putea reduce nevoile de materii prime cu un procent cuprins între 17% și 24% până în 2030
(Meyer, 2011). Prevenirea generării de deșeuri, proiectarea ecologică, reutilizarea
și alte măsuri similare ar putea genera economii nete în valoare de 600 de miliarde
euro sau 8% din cifra de afaceri anuală pentru întreprinderile din UE, reducând, în
același timp, cu 2-4% emisiile totale anuale de gaze cu efect de seră (AMEC et al.,
2013).
Dezbaterile privind oportunitățile economiei circulare sunt direct asociate atât protecției mediului, cât și creșterii competitivității, a inovării și
a cercetării tehnologice. Menținerea în cadrul circuitului economic a produselor,
a materialelor și a resurselor, respectiv prevenirea sau minimizarea producerii deșeurilor reprezintă obiective din ce în ce mai des întâlnite pe agenda autorităților
publice, a mediului de afaceri, a institutelor de cercetare și a organizațiilor non-guvernamentale.
La nivel european au apărut o serie de inițiative destinate a sprijini implementarea economiei circulare, precum și o mai bună informare a factorilor interesați.
Dintre acestea enumerăm:
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• Platforma europeană a părților interesate cu privire la economia
circulară (European Circular Economy Stakeholder Platform) facilitează
schimbul de bune practici între factorii interesați și pune la dispoziția acestora o
bază de date ce include bune practici la nivel european;
• Platforma europeană de colaborare în domeniul clusterelor (European Cluster Collaboration Platform, ECCP) sprijină colaborarea între clusterele tematice din UE, precum și inițiativele la nivel internațional;
• Rețeaua europeană a întreprinderilor (Enterprise Europe Network)
include aproximativ 600 de organizații din peste 60 de țări în scopul sprijinirii
IMM-urilor pentru accesul la oportunitățile de finanțare pentru eco-inovare, eficiența energetică și a resurselor etc.
Un concept interconectat cu economia circulară, este cel referitor la economia
verde (UNEP, 2011), care propune, prin definiția conceptuală, o referire directă la
„îmbunătăţirea bunăstării şi echităţii sociale, concomitent cu reducerea semnificativă a riscurilor de mediu şi a deficitului ecologic”. Din această perspectivă, tranziţia spre o economie verde poate fi interpretată din mai multe unghiuri, respectiv:
• utilizarea eficientă a resurselor prin implementarea de abordări inovatoare,
care să permită optimizarea consumului de resurse și reducerea la minimum a emisiilor de GES și a deșeurilor.
• abordarea dintr-o perspectivă durabilă a resurselor care să asigure păstrarea
capitalului natural, a rezilienței ecosistemelor, respectiv asigurarea incluziunii sociale.
Aspectele care sunt interconectatate cu abordarea propusă de economia circulară se referă, în special, la managementul deșeurilor, la promovarea eficienței
utilizării resurselor și, implicit, la atingerea unui grad crescut de bunăstare socială
(a se vedea Fig. 2).

Fig. 2 – Economia verde și economia circulară (adaptare după EEA, 2016)

302 / Caiet documentar 6 România sustenabilă

La nivel internațional, conceptul economiei verzi este din ce în ce mai des adus
în discuție, în special în relație cu o serie de inițiative. În acest sens, Acordul de la
Paris4 semnat la cea de-a XXI-a Conferință a Părților (COP 21) la Convenția-cadru a
Organizației Națiunilor Unite asupra schimbărilor climatice a reprezentat un moment istoric de acțiune globală în direcția reducerii creșterii temperaturii medii
globale cu 2°C. Inițiativa Batumi privind economia verde (BIG-E)5 reprezintă un cadru
strategic pan-european privind tranziția către o economie verde incluzivă. Printre
ariile tematice avute în vedere se pot menționa: investiții în inovare, transferul
tehnologiilor și al produselor ecologice, stimularea unui comportament sustenabil
al consumatorilor. De asemenea, BIG-E propune o serie de angajamente voluntare
până în 2030 pentru a contribui direct la obiectivele de dezvoltare durabilă.
Alte inițiative importante în zona economiei verzi sunt ilustrate în Tabelul
nr. 1.
Nr.
crt

Denumire inițiativă

Descriere inițiativă

1.

Green
Growth
Knowledge Platform (GGKP)

GGKP este o rețea globală de experți internaționali activi în
zona economiei verzi, care se întâlnesc anual la conferința
dedicată acestei platforme fiind în legătură cu conferința
organizată de OCDE.

2.

Parteneriatul pentru Acțiune
al ONU privind Economia
Verde (PAGE)

PAGE a fost lansat în 2013 pentru a sprijini țările care doresc să se implice în direcția implementării unei abordări
verzi a economiei.

Green Industry Platform

Este o platformă internațională pentru părțile interesate
active în domeniul industriei verzi din întreaga lume. Este
inițiată de UNIDO, UNEP fiind invitate să se implice guvernele naționale, sectorul privat și ONG-uri.

WIPO Green – The Sustainable Technology Marketplace
(WIPO)

WIPO este o inițiativă a Organizației Mondiale a Proprietății Intelectuale pentru a facilita adoptarea și implementarea tehnologiilor de mediu, în special în țările în curs
de dezvoltare și în economiile emergente. Își propune să
sprijine și să opereze împreună cu Mecanismului tehnologic
din cadrul UNFCCC.

3.

4.

Acordul de la Paris reprezintă primul instrument multilateral obligatoriu în domeniul schimbărilor climatice din punct de vedere juridic, începând cu anul 2020
5
Inițiativă a UNECE și UN Environment prin intermediul Green Growth Knowledge Platform
4
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Nr.
crt

Denumire inițiativă

Descriere inițiativă

5.

Programul „Înverzirea
economiilor din vecinătatea
estică a Uniunii Europene”
(EaP GREEN)

EaP GREEN își propune să sprijine cele șase țări ale Parteneriatului Estic (Armenia, Azerbaidjan, Belarus, Georgia,
Moldova și Ucraina) în a face progrese către o economie
verde prin decuplarea creșterii economice de degradarea
mediului și de epuizarea resurselor. În acest sens, EaP
Green este structurat pe trei componente: (1) instrumente
de guvernanță și finanțare pentru producție și consum durabile și economie verde; (2) evaluarea strategică de mediu
și evaluarea impactului asupra mediului, care să însoțească
punerea în aplicare a politicilor guvernanței și a instrumentelor de finanțare menționate anterior; și (3) proiectele
demonstrative.

7.

SWITCH to Green Facility

Este o platformă care facilitează cooperarea pentru a
îmbunătăți progresul internațional către tranziția către o
economie verde.

Platforma GreenEcoNet

Această inițiativă este finanțată de Comisia Europeană fiind
dezvoltată de către șase organizații europene partenere
din domeniul cercetării. Scopul principal este acela de
a prezenta exemple de IMM-uri care au implementat
modele de afaceri sustenabile.

8.

Tabelul nr. 1 – Inițiative privind Economia verde

Perspectivele oferite de economia verde și de cea circulară vin să consolideze abordarea mai largă a dezvoltării durabile, ca un tot unitar, având ca numitor
comun protecția mediului, creșterea competitivității și a productivității resurselor
disponibile în cadrul unei economii.
Comisia Europeană a configurat sfera economiei verzi prin considerarea următoarelor elemente definitorii: inovare, utilizarea eficientă a resurselor, promovarea
de modele de producție și consum durabile, prevenirea și gestionarea deșeurilor,
gestionarea resurselor de apă.
Tranziția către o economie verde este un proces pe termen mediu și lung, care
implică un angajament politic din partea statelor care doresc o schimbare în ceea ce
privește modelul dezvoltării economice. În acest sens, caracteristice acestui proces
sunt o serie de inițiative diverse, respectiv:
• creșterea gradului de conștientizare a publicului privind implementarea unei
abordări verzi în cadrul politicilor naționale (energie regenerabilă, clădiri eficiente
energetic, tehnologii și procese cu emisii de GES scăzute);
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• promovarea unor noi indicatori care să completeze PIB-ul (demersuri în direcția implementării PIB-ului verde, a amprentei ecologice);
• dezvoltarea piețelor de investiții verzi (de ex. servicii bancare şi de investiţii
verzi).
Economia circulară și economia verde sunt parte integrantă a conceptului dezvoltării durabile, așa cum a fost el formulat de Comisia Brundland (1987), respectiv ca fiind „satisfacerea nevoilor de astăzi fără a sacrifica abilitatea generațiilor
viitoare de a-și satisface propriile nevoi”. Elementele identificate prin efortul depus
de această comisie au stat la baza Agendei 21, a Declarației de la Rio și a celor 27 de
principii pentru protecția mediului. Atât Comisia Brundtland, cât și Conferința de
la Rio au reiterat necesitatea unei abordări noi față de resursele naturale. În anul
2000, acest demers a fost preluat prin intermediul Obiectivelor de Dezvoltare ale
Mileniului6.
Documentul final al Conferinței Națiunilor Unite privind Dezvoltarea Durabilă
(Rio+20), „Viitorul pe care-l dorim” (2012), a stat la baza creării Forumului Politic
la Nivel Înalt privind Dezvoltarea Durabilă (HLPF).7 De asemenea, Agenda 2030
pentru dezvoltare durabilă adoptată la Summitul ONU pentru dezvoltare durabilă
(New York, septembrie 2015) reprezintă un angajament pentru eradicarea sărăciei
și pentru realizarea dezvoltării durabile până în 2030, la nivel mondial. Agenda cuprinde patru părţi: declaraţia politică şi principiile asociate, obiectivele de dezvoltare
durabilă, modalitățile de implementare, monitorizare şi evaluare a implementării.
Agenda 2030, prin cele 17 obiective globale și cele 169 de ținte și 232 indicatori, aduce în prim-plan un program universal de acțiune globală în domeniul
dezvoltării durabile. Identificarea de soluții la provocările asociate procesului de
implementare și monitorizare a ODD-urilor reprezintă o nouă preocupare atât la
nivelul statelor dezvoltate, cât și al celor în curs de dezvoltare.
Pentru a veni în sprijinul statelor membre ONU, rezoluția Adunării Generale
70/299 (UN, 2016) prevede că HLPF poate elabora ghiduri privind monitorizarea și
revizuirea Agendei 2030. Procesul de implementare al Agendei 2030 aduce în primplan necesitatea promovării integrate a elementelor de mediu, sociale și economice,
dar și nevoia de a se găsi soluții legate de provocările procesului de reconfigurare a
modelului economic clasic, cu referire directă la limitele sau incongruențele economiei circulare (de ex. „competiția” dintre proiectarea eficientă energetic și cea pentru reciclabilitate cu referire directă la prioritizarea celor două abordări atunci când
vorbim de proiectarea produselor, dat fiind că aproximativ 80%8din materialele sau
procesele ce au un impact asupra mediului pot fi reduse încă din faza de design).
Obiectivele de Dezvoltare ale Mileniului (ODM) sunt parte a „Declaraţiei Mileniului”,
adoptată la Summitul Mileniului în septembrie 2000 de către 189 de ţări, printre care și România.
7
Forumul adoptă declarații politice negociate interguvernamental.
8
Mai multe informații disponibile la: http://www.minind.ro/proiectare/Eco-proiectarea.pdf.
6
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Identificarea căilor optime de tranziție către dezvoltarea durabilă poate contribui activ la apariția unor noi sectoare de activitate aferente economiei circulare
și economiei verzi. Ținta finală este de a reduce utilizarea resurselor naturale și de a
contribui la atingerea obiectivelor de dezvoltare durabilă (ODD).
În ceea ce privește promovarea economiei circulare, cele mai reprezentative
elemente se regăsesc ca parte integrantă în cadrul ODD 11 – Consum şi producţie
durabile, dar și în cadrul altor arii tematice cum ar fi: ODD 10 – Oraşe şi comunităţi
durabile, ODD 8 – Muncă decentă şi creștere economică, ODD 13 – Combaterea efectelor
schimbărilor climatice.
Pe de altă parte, economia verde se regăsește cu prioritate în cadrul: ODD 7
– Energie regenerabilă și la prețuri accesibile și ODD 13 – Combaterea efectelor schimbărilor climatice.
Considerăm că un rol important în creșterea gradului de conștientizare a publicului asupra economiei circulare și a celei verzi este realizat prin intermediul ODD
17 – Parteneriate pentru realizarea ODD-urilor.
Declarația Ministerială elaborată cu ocazia Forumului Politic la Nivel Înalt privind Dezvoltarea Durabilă (HLPF 2018)9 precizează că „decuplarea creșterii economice de utilizarea resurselor continuă să fie o provocare”. În acest sens, promovarea
eficienței resurselor trebuie să se realizeze urmând o abordare bazată pe ciclul de
viață al produselor pentru a reduce utilizarea resurselor din „fazele de extracție și
de producție prin reutilizare și reciclare, prin implementarea inovației tehnologice și a
standardelor, inclusiv pentru calitatea materialelor”.

9
Textul Declarației nr. E/HLS/2018/1 este disponibil online:
view_doc.asp?symbol=E/HLS/2018/1&Lang=E.

http://www.un.org/ga/search/

Principiile economiei circulare
Economia circulară: concepte și principii pentru
construirea unui nou sistem economic
Eliza Vaș

„În 2050, vom avea atât de mult plastic produs și rezidual câți pești există în prezent în ape”1, afirma unul dintre experții invitați la evenimentul internațional CEPS
Ideas Lab din 2017. Preocuparea pentru resursele utilizate în procesele de producție și impactul acestora asupra mediului a fost tot mai vizibilă în ultimii ani și a
condus în cele din urmă la propunerea regândirii modului în care fabricăm bunuri și
servicii. Astfel, unul dintre conceptele care au fost popularizate intens începând cu anul 2010 este cel al economiei circulare. Cu toate că nu a reprezentat
o invenție a deceniului trecut (conceptul fiind utilizat încă din anii 1970), economia circulară a captat interesul părților interesate în mare parte datorită Fundației
Ellen MacArthur, care și-a asumat prin misiunea organizațională accelerarea tranziției către economia circulară. Adresându-se de la bun început mediului de afaceri
și factorilor de decizie, Fundația a propus o transformare a sistemului economic cu
scopul de a obține rezultate mai bune pentru oameni și pentru mediu.
Eforturile de advocacy și de lobby ale Fundației împreună cu cele ale altor actori
interesați au contribuit la punerea pe masa decidenților europeni a subiectului economiei circulare ca problemă de politică publică. Înțelegerea economiei circulare la nivelul Uniunii Europene (UE) a fost influențată de perspectivele
oferite de Fundația Ellen MacArthur, iar studiile publicate sub egida organizației au
servit ca puncte de reper în demararea cercetărilor europene pe subiect. Astfel, UE
a definit economia circulară drept: „un sistem care menține valoarea produselor, a
materialelor și a resurselor în cadrul economiei pentru cât mai mult timp posibil,
minimizează generarea deșeurilor; [...] și unde produsele sunt reutilizate, reparate,
refabricate sau reciclate”2 și a adoptat primul plan de acțiune tematic în 2015, cu
1
Newsletterul Institutului European din România. „Cum se vede procesul de reconstrucție europeană la Bruxelles?”. Martie 2017. p. 4. http://ier.gov.ro/wp-content/uploads/newsletter/newsletter_martie_ro_2017.pdf.
2
EUR-Lex. Glosarul sintezelor: economia circulară. https://eur-lex.europa.eu/legal-content/
RO/TXT/HTML/?uri=LEGISSUM:circular_economy&qid=1624824708632&from=EN
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referire la „închiderea buclei”3. Inițiat de Comisia Europeană, planul4 a cuprins un
set de 54 de măsuri printre care s-au numărat: acordarea unei atenții speciale aspectelor economiei circulare în cadrul viitoarelor cerințe în materie de proiectare a
produselor; elaborarea de standarde de calitate pentru materiile prime secundare
(în special pentru materialele plastice); elaborarea unei metodologii comune și a
unor indicatori comuni pentru a măsura deșeurile alimentare; crearea unui cadru
de monitorizare pentru economia circulară.
Ulterior, au fost construite și adoptate la nivelul UE o serie de strategii și de
acte legislative conexe economiei circulare, printre care unele referitoare la plastic,
gestionarea deșeurilor, apele uzate, actualizarea politicii industriale, substanțele
chimice ș.a. În anul 2019, odată cu adoptarea Pactului verde european și asumarea țintei de neutralitate climatică, economia circulară devine unul dintre
pilonii pentru atingerea acestui deziderat. Anul 2020 aduce un nou plan de
acțiune5, care include și direcții privind proiectarea de produse sustenabile, circularitatea în procesele de producție, crearea unei piețe funcționale pentru materiile
prime secundare, lanțurile valorice ale produselor cheie ș.a.
Definițiile economiei circulare și încadrarea acestora în contextul
dezvoltării durabile
Prin raport la viziunea actuală a Fundației Ellen MacArthur, economia circulară
înseamnă redefinirea modelului actual de creștere, astfel încât să genereze beneficii
de anvergură pentru întreaga societate. Aceasta presupune decuplarea creșterii
economice de consumul de resurse finite, utilizarea energiei regenerabile
și eliminarea deșeurilor încă din faza de proiectare. În acest sens, principiile
pe care se bazează economia circulară sunt: eliminarea poluării și a deșeurilor încă
din etapa de design, păstrarea produselor și a materialelor cât mai mult în uz, regenerarea sistemelor naturale.6 Înțelegerea economiei circulare a fost influențată de
apariția mai multor definiții în literatura de specialitate, fiind un concept în continuă dezvoltare. La începutul decadei trecute, economia circulară era cunoscută
îndeosebi ca modalitatea de punere în practică a celor 4R: reducere, refolosire, reparare și reciclare.
3
Se referă la faptul că nu mai există sfârșitul ciclului de viață pentru un produs, ci o buclă închisă
în care deșeurile devin resurse pentru noi produse și servicii.
4
Comisia Europeană. „Închiderea buclei – un plan de acțiune al UE pentru economia circulară”.
2015.
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/RO/TXT/HTML/?uri=CELEX:52015DC0614&from=ES.
5
Comisia Europeană. „Un nou Plan de acțiune privind economia circulară”. 2020. https://eurlex.europa.eu/legal-content/RO/TXT/HTML/?uri=CELEX:52020DC0098&from=EN.
6
Ellen MacArthur Foundation. „What Is a Circular Economy? What is a circular economy? A
framework for an economy that is restorative and regenerative by design”. 2020. https://www.ellenmacarthurfoundation.org/circular-economy/concept.
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Figura 1. Dezvoltarea definițiilor privind economia circulară în timp
Sursa: Kirchherr et al. (2017)

O analiză a 114 definiții privind economia circulară a fost publicată în anul
2017 de către Kirchherr et al. Autorii cercetării au examinat definiții utilizate în
articole științifice și în rapoarte de specialitate. Scopul studiului a fost acela de a
observa care dintre elementele definiției se regăsesc cel mai des în explicarea conceptului și ce fel de înțelegere asupra economiei circulare există în rândul cercetătorilor și al practicienilor.
Pentru metodologie, au clasificat definițiile identificate în trei perioade: înainte de 2012, între 2012 și 2014, după 2014. Astfel, componenta de reciclare se regăsește în aprox. 94% din definițiile de dinainte de 2012, pe locul doi și trei aflându-se
elementele de reutilizare și de reducere care se regăsesc între 71 și 74% dintre cazuri. O explicație pentru această încadrare și nuanțările care apar în celelalte două
perioade este legată de evoluția abordării cercetătorilor și practicienilor: de
la o concentrare pe actualizarea proceselor existente la o abordare axată
pe construirea unui sistem nou.
În consecință, definiția economiei circulare pe care o propun autorii7 este: „un
sistem economic, care înlocuiește conceptul „sfârșitului ciclului de viață” cu reducerea, reutilizarea alternativă, reciclarea și recuperarea materialelor în procesele
de producție, distribuție și consum. Economia circulară este aplicată la nivel micro
(produse, companii, consumatori), nivel mediu (parcuri eco-industriale) și nivel
macro (urban, regional, național etc.) cu scopul de a realiza o dezvoltare sustenabilă, asigurând simultan calitatea mediului, prosperitatea economică și echitate
Kirchherr, Julian, Denise Reike, and Marko Hekkert. „Conceptualizing the Circular Economy:
An Analysis of 114 Definitions.” 2017. Resources, Conservation and Recycling 127 (Decembrie): pp.
221–32. https://doi.org/10.1016/j.resconrec.2017.09.005.
7
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socială, în beneficiul generațiilor prezente și a celor viitoare.” Definiția oferită de
Kirchherr et al. aduce în discuție și elementul echității sociale oferind valoare adăugată literaturii de specialitate. Autorii menționează în studiu că mai puțin 20%
dintre definițiile analizate au vizat și această componentă.
De altfel, aspectele privind echitatea socială sunt neglijate în mai multe abordări conexe economiei circulare. Semnalând această lacună, unele părți
interesate critică viziunea potrivit căreia economia circulară ar putea să reprezinte
răspunsul în lupta cu schimbările climatice și propun mai degrabă să fie utilizată
economia verde ca deziderat pentru transformările din societate. Această
perspectivă a fost susținută și de către platforma Coaliției (internaționale) pentru
Economie Verde: „Crizele de mediu sunt sistematic legate de crizele inegalității,
migrației și democrației. Niciuna dintre aceste crize nu poate fi abordată adecvat
în mod izolat, dar economia circulară nu ia în considerare inegalitatea cauzată de
capitalismul financiar și nici erodarea continuă a democrației.”8
Cu toate acestea, economia circulară și economia verde nu se exclud, ci din
contră. Economia circulară poate reprezenta o mijlocire pentru realizarea economiei verzi, iar abordarea Organizației Națiunilor Unite (ONU) reflectă acest aspect.
Astfel, în definiția privind economia verde incluzivă regăsim elemente comune cu economia circulară: „O astfel de economie este cu emisii scăzute de carbon,
eficientă și cu producție curată, dar și incluzivă în consum și în rezultate, bazată pe
partajare, circularitate, colaborare, solidaritate, rezistență, oportunitate și interdependență. Aceasta se concentrează pe multiplicarea opțiunilor și alegerilor pentru
economiile naționale, utilizând politici fiscale și de protecție socială direcționate
și adecvate, și susținută de instituții puternice ce urmăresc protejarea sectoarelor
sociale și ecologice.”9
Legătura dintre economia circulară și economia verde a fost descrisă și în studiul Institutului European din România, publicat în anul 2019. Astfel, autorii interpretează tranziția către economia verde din următoarele două perspective:
„utilizarea eficientă a resurselor prin implementarea de abordări inovatoare, care
să permită optimizarea consumului de resurse și reducerea la minimum a emisiilor de gaze cu efect de seră și a deșeurilor; abordarea dintr-o perspectivă durabilă
a resurselor care să asigure păstrarea capitalului natural, a rezilienței ecosistemelor, respectiv asigurarea incluziunii sociale”. De asemenea, susțin că legătura între
economia circulară și economia verde poate fi observată prin prisma următoarelor
8
Green Economy Coalition. „Circular Economy Isn’t Enough. We Need System Change.” 2019.
https://www.greeneconomycoalition.org/news-and-resources/circular-economy-isnt-enough-weneed-system-change.
9
Programul Națiunilor Unite pentru Mediu. 2017. „What Is an ‘Inclusive Green Economy’?”
2017.
https://www.unep.org/explore-topics/green-economy/why-does-green-economy-matter/
what-inclusive-green-economy.
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elemente: „managementul deșeurilor, promovarea eficienței utilizării resurselor și
atingerea unui grad crescut de bunăstare socială”10.
O altă definiție a economiei circulare care vizează sistemele de regenerare și
reutilizare a fost expusă în cadrul unui articol științific publicat în Romanian Journal of European Affairs: „Economia circulară reprezintă un sistem industrial
bazat pe reutilizare și regenerare la trei niveluri: a) conceptual b) organizațional c) operațional. În cadrul acestui sistem, reutilizarea și regenerarea
sunt caracteristici fundamentale și intrinseci și nu doar adăugiri sau îmbunătățiri
ale economiei liniare. Un aspect semnificativ este acela că economia circulară se bazează pe studiul sistemelor neliniare, în special a sistemelor vii. Din acest punct de
vedere, conceptul de economie circulară are o abordare similară cu cea a lui Nicholas Georgescu-Roegen care, la începutul anilor 1970, a propus și a studiat conceptul
de bioeconomie.”11
Pe lângă legătura strânsă dintre economia circulară și bioeconomie12, există
un raport de interdependență cu dezvoltarea durabilă. Aceasta din urmă reprezintă idealul de atins în societate deoarece presupune evoluția societății actuale fără
compromiterea resurselor necesare generațiilor viitoare. În contextul Strategiei
naționale aferente, dezvoltarea durabilă13 este „cadrul de gândire care, odată însușit de către cetățean, va ajuta la crearea unei societăți mai echitabile, definită prin
echilibru și solidaritate și care să poată face față schimbărilor aduse de probleme
actuale globale, regionale și naționale, inclusiv scăderea demografică. Grija statului
față de cetățean și respectul cetățeanului față de instituții, față de aproapele său, de
valorile morale și diversitatea culturală și etnică vor duce la o societate durabilă.”
Urmare a delimitărilor conceptuale amintite și a diferențelor marcate, pentru
finalul acestei secțiuni, este prezentată o analiză a tipologiei discursului privind economia circulară. Realizată de Friant et al și publicată în anul 2020, analiza investighează tipurile de discurs ce abordează subiectul economiei circulare.
Târțiu Valentina, Ștefănescu Mihaela, Petrache Ana-Maria, Gurău Cătălin. „Tranziția către o
economie circulară. De la managementul deșeurilor la o economie verde în România”. Institutul European din România. 2019. p. 28. http://ier.gov.ro/wp-content/uploads/2019/03/Final_Studiul-3_
Spos-2018_Economie-circular%C4%83-1.pdf
11
Bonciu Florin. ” The European Economy: From a Linear to a Circular Economy”. Romanian
Journal of European Affairs, Vol. 14, Nr. 4, Decembrie 2014. p. 88. http://rjea.ier.gov.ro/wp-content/
uploads/articole/RJEA_2014_vol14_no4_art5.pdf.
12
În viziunea Comisiei Europene, bioeconomia „acoperă toate sectoarele și sistemele care se bazează pe resurse biologice. Acesta este unul dintre cele mai mari și mai importante sectoare ale UE,
care include agricultura, silvicultura, pescuitul, alimentele, bioenergia și bioprodusele.” Mai multe detalii sunt disponibile aici: https://ec.europa.eu/romania/news/20181011_comisia_europeana_masuri_dezvoltare_bioeconomie_romania_si_alte_state_ue_ro.
13
Strategia națională pentru dezvoltarea durabilă a României. 2018. p. 17. http://dezvoltaredurabila.gov.ro/web/wp-content/uploads/2020/10/Strategia-nationala-pentru-dezvoltarea-durabila-a-Romaniei-2030_002.pdf.
10
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Conform autorilor, se disting patru abordări: societatea circulară reformistă,
economia circulară tehnocentrică, societatea circulară transformațională, economia circulară de tip fortăreață. Prima abordare este încadrată pe axa
optimist-holistică și are următoarele caracteristici: o formă reformată a capitalismului este compatibilă cu sustenabilitatea, iar inovarea socio-tehnică și poate
conduce la decuplarea eco-economiei pentru prevenirea colapsului ecologic. Cea
de-a doua abordare este încadrată pe axa optimist-segmentată și pornește de la
o asumpție similară, diferența fiind că este posibilă reformarea întregului sistem
capitalist pentru a preveni un colaps ecologic. A treia abordare este inclusă pe axa
holistic-sceptică și prezintă capitalismul ca fiind incompatibil cu sustenabilitatea,
iar inovarea socio-tehnică nu poate conduce la decuplarea absolută a eco-economiei
pentru prevenirea colapsului ecologic. Ultima abordare face parte din axa fragmentat-sceptică și presupune că nu există nicio alternativă la sistemul capitalist, iar
inovarea socio-tehnică nu poate conduce la decuplarea absolută a eco-economiei
pentru prevenirea colapsului ecologic14.
Concluzii:
• În economia liniară, resursele implicate în procesul de producție servesc doar
până în momentul în care bunul/serviciul rezultat atinge sfârșitul ciclului de viață.
• În economia circulară resursele implicate sunt regândite, refolosite, reparate, reciclate în aproape orice etapă a ciclului de viață, iar cantitatea deșeurilor rezultate este redusă la minimum sau evitată prin proiectare.
• Unele abordări privind economia circulară nu tratează problematica echității sociale, ci se concentrează în mod explicit pe croirea unui drum inovator către
creșterea economică.
• Economia circulară se află în strânsă legătură cu bioeconomia și economia
verde (realizarea obiectivelor uneia poate sprijini atingerea țintelor alteia).
• Economia circulară, bioeconomia și economia verde contribuie în mod direct
la atingerea dezideratului dezvoltării durabile deoarece propun construirea unei societăți mai echitabile în același timp cu asigurarea calității de mediu și a prosperității economice.
Principiile economiei circulare și aplicabilitatea acestora
Unul dintre elementele care stă la baza înțelegerii noului concept economic este circularitatea (care se regăsește în toate etapele evoluției planetei, atât independent
de activitatea antropică, cât și implementat în activitatea umană sau industrială).
Calisto Friant, Martin, Walter J.V. Vermeulen, and Roberta Salomone. 2020. „A Typology of Circular Economy Discourses: Navigating the Diverse Visions of a Contested Paradigm.” Resources, Conservation and Recycling 161 (October): 104917. https://doi.org/10.1016/j.resconrec.2020.104917.
14
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Walter Stahel, pionier în cercetarea privind economia performantă15 și economia
circulară, descrie evoluția fazelor paralele ale circularității în istorie (Tabelul 1):
Tabelul 1 – Evoluția fazelor paralele ale circularității în istorie

Circularitate

Societatea circulară

Societatea circulară individuală

Economia circulară industrială

Inițiat/ă de

Dintotdeauna

Omenirea

Omul industrial

Firmele industriale

Factori

Natura

Credințe, cultură,
tradiție

Necesitatea, gestionarea cu atenție a
resurselor materiale

Menținerea valorii,
eficiența în uz

Actori

Grupuri

Indivizi

Manageri de flotă

Exemple

Circuitul apei
în natură
Circuitul
carbonului în
natură

Utilizarea în comun, îmbrăcăminte
tradițională, librării
publice/spații
comune destinate
cunoașterii

Reutilizarea materialelor, obiectele de
colecție, întreținerea
obiectelor

Extinderea duratei
de viață a serviciului, remanufacturarea bunurilor și a
componentelor

Valori

Imateriale

Non-monetare

Personal

Monetare

În control

Natura

Proprietari-utilizatori

Proprietari-utilizatori

Proprietari-manageri

Activități
circulare

Silvicultura
Agricultura

Scheme de partajare

Reparare, meșteri,
lucrate manual

Scheme de împrumut, leasing

Aria de
cuprindere

Global

Local

Local

Obiecte – regional
Molecule – global

Perioadă

Sursa: traducere și adaptare după Stahel (2019)

Circularitatea reprezintă o caracteristică definitorie a naturii, fiind integrată în
procesele ecologice. Cum mediul are capacitatea de a se autoregenera atunci când
sunt îndeplinite condițiile necesare, cercetătorii și practicienii au propus aplicarea
principiului circularității în economia reală. Astfel, se face tranziția de la principiul
liniarității, care presupune utilizarea unor resurse naturale și artificiale pentru a
crea bunuri și servicii (care atunci când ajung la sfârșitul ciclului de viață devin
deșeuri) la principiul circularității, care are în vedere inclusiv integrarea deșeurilor
rezultate ca resurse pentru viitoare bunuri și servicii.
În viziunea autorului, economia performantă este una bazată pe cunoștințe, care decuplează
crearea bogăției de utilizarea resurselor. Mai multe detalii în: „The Performance Economy”, ed. a II-a,
2010.
15
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Managementul resurselor
Regenerarea sistemelor naturale și utilizarea în cascadă
Circularitatea este strâns legată de unul dintre principiile economiei circulare:
regenerarea sistemelor naturale. O explicație a modului în care poate fi operaționalizat acest principiu este oferită în Strategia României pentru Economie Circulară 2030. Potrivit autorilor, „Într-o economie circulară reală, consumul are loc
numai în cicluri biologice eficiente; în caz contrar, utilizarea înlocuiește consumul.
Resursele sunt regenerate în cadrul ciclului biologic sau recuperate și reintegrate
în cadrul ciclului tehnic. În cadrul ciclului biologic, diferite procese permit regenerarea materialelor eliminate ca deșeuri, cu sau fără intervenția umană. În ciclul
tehnic, odată cu utilizarea energiilor regenerabile, deșeurile sunt transformate pe
cât posibil în resurse noi.”16
Implementarea principiului regenerării sistemelor naturale înseamnă că în locul utilizării unor materiale care nu se pot descompune în natură sau au durată de
viață determinată, e nevoie să fie folosite preponderent resurse cu capacitate regenerabilă și să ne asigurăm că este redusă activitatea de extracție a materiilor prime. Această capacitate poate fi fructificată imediat fie prin ciclurile naturale
(autoregenerare), fie prin procese care necesită intervenție specializată din partea
oamenilor. Astfel, cu cât o resursă are un grad mai mare de regenerabilitate și o
nevoie minimă sau nenecesară de intervenție terțiară, cu atât se vor minimiza/elimina costurile necesare implementării unui proces tehnic. Diagrama 1 prezintă sistemul economiei circulare din perspectiva Fundației Ellen MacArthur și arată care
sunt procesele pentru cazul în care lucrăm cu surse regenerabile, respectiv pentru
cazul în care sunt utilizate materiale finite.
Astfel, partea stângă a diagramei (Diagrama 1) reflectă situația în care producătorii utilizează surse regenerabile pentru realizarea de componente, care mai
apoi sunt integrate în dezvoltarea de produse de către fabricanți. Produsele în cauză ajung pe piață cu ajutorul furnizorilor de servicii, iar mai apoi sunt achiziționate
de către consumatori. După ce ajung să nu mai fie folosite, produsele ar trebui să
urmeze calea colectării, astfel încât să fie minimizate pierderile sistematice și externalitățile negative.
În strânsă legătură cu etapa menționată anterior se află și utilizarea în cascadă, care se referă la utilizarea circulară a oricărui tip de biomasă (masa totală a
organismelor vegetale și animale, care trăiesc pe o anumită suprafață sau într-un
anumit volum de aer ori de apă). Conceptul este inclus în sistemul economiei circulare în special din punct de vedere al biomasei lemnoase.
Strategia României pentru Economie Circulară 2030. Institutul pentru Cercetări în Economie
Circulară și Mediu „Ernest Lupan”. 2021. https://www.ircem.ro/wp-content/uploads/2021/06/SREC-2030-optim.pdf.
16
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Diagrama 1. Sistemul economiei circulare

Sursa: traducere și adaptare după Fundația Ellen MacArthur (2019)

O modalitate de operaționalizare a principiului utilizării în cascadă este oferită
de un institut de cercetare din Letonia, care propune folosirea cenușii de lemn ca
îngrășământ forestier. Într-un ghid al Comisiei Europene din 2019, sunt descrise
mai multe bune practici în materie de biomasă lemnoasă, printre care și cea despre
cenușa de lemn. Autorii menționează următoarele: „Cenușa rezultată din arderea
lemnului este în mod obișnuit aruncată [...] sau este utilizată în fermele care practică agricultura ecologică pentru [...] a servi ca sursă de potasiu și fosfor. Alternativ,
cenușa de lemn poate fi împrăștiată în pădure. Proiectul LSFRI Silava a elaborat [...]
cerințe de calitate pentru cenușa de lemn care poate fi aplicată pe solul pădurilor,
precum și soluții tehnice pentru împrăștierea materialelor neuniforme în păduri.”17
Managementul producției
Extinderea utilizării materialelor și produselor și cei 3 R: reducere,
refolosire, reparare și reciclare
Revenind la Diagrama 1 și la elementele dispuse în jumătatea dreaptă, cel de-al doilea principiu al economiei circulare este cel al extinderii utilizării materialelor
și produselor. Acesta reflectă îndeosebi înțelegerea inițială a economiei circulare
prin raport la cei 4R: reducere, refolosire, reparare și reciclare. Diagrama arată
Comisia Europeană. „Ghid privind utilizarea în cascadă a biomasei, cu o selecție de exemple de
bune practici în materie de biomasă lemnoasă.” 2019. p. 13. https://op.europa.eu/en/publication-detail/-/publication/9b823034-ebad-11e8-b690-01aa75ed71a1/language-ro/format-PDF.
17
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și diferența între consumator (pe care îl avem în contextul utilizării surselor regenerabile deoarece consumul are loc doar în cicluri biologice) și utilizator (la care
ne referim în cadrul ciclurilor tehnologice, prin care produsele sunt create din/cu
materii finite). Operaționalizarea acestui principiu în economia circulară implică
faptul că produsele pot fi restaurate, reparate, reutilizate în orice etapă a ciclului de
viață astfel încât să rămână în uz o perioadă cât mai mare.
Nevoile care stau la baza aplicării la scară largă a acestui principiu derivă și din
volumul actual al consumului resurselor naturale. Panoul internațional de resurse
(IRP), lansat de Programul Națiunilor Unite pentru Mediu, arată într-un raport publicat în 2019 că „extracția de resurse s-a triplat din 1970 și până în prezent,
asistând la o creștere de cinci ori mai mare în utilizarea mineralelor non-metalice
și o creștere de 45% a combustibililor fosili”, „extracția și procesarea materialelor,
combustibililor și alimentelor au cauzat mai bine de jumătate din totalul emisiilor
de gaze cu efect de seră și 90% din pierderea biodiversității și stresul hidric”.18
În aceste condiții, este de analizat ce anume poate fi făcut pentru a aduce
în producție materiale ce au un impact mai redus asupra mediului. Într-un
ghid19 despre sustenabilitate finanțat prin Fondul European de Dezvoltare Regională sunt transmise următoarele recomandări privind utilizarea materialelor în
economia circulară: materiale verzi/inteligente (pot fi materiale reciclate sau
provenite din surse regenerabile), un număr mai redus de componente (printr-un design modular, produsele pot fi dezmembrate mai ușor pentru a le fi refolosite componentele), proprietățile materialelor (se sugerează folosirea acelor
materiale care au o rezistență mai puternică în timp), siguranță pentru sănătate
(evitarea materialelor ce conțin substanțe periculoase), consum redus de energie
(folosirea materialelor ce necesită un consum redus de energie în procesul de producție și mai apoi în etapa de utilizare), fabricare sustenabilă (reducerea complexității produsului, optimizarea lanțurilor de aprovizionare).
Un exemplu de produse realizate din materiale regenerabile sunt accesoriile
pentru copii din cauciuc natural20. O companie spaniolă le produce încă din anul
1952, iar valoarea adăugată a produselor este aceea că sunt biodegradabile și au o
rezistență sporită în timp. De asemenea, o modalitate de implementare a principiului extinderii utilizării produselor și materialelor este cea privind prelungirea
garanției și acordarea asistenței tehnice pe o perioadă mai lungă de timp
de către producător (responsabilitate extinsă). Un caz concret în sectorul textil este oferit de o companie originară din Statele Unite, care și-a bazat modelul
18
Programul Națiunilor Unite pentru Mediu. „UN Calls for Urgent Rethink as Resource Use
Skyrockets.” 2019. https://www.unep.org/news-and-stories/press-release/un-calls-urgent-rethinkresource-use-skyrockets.
19
EcoDesign Circle. 2017. https://sustainabilityguide.eu/ecodesign/materials-parts/.
20
Mai multe informații sunt disponibile aici: http://www.zoeborganic.com/.
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de business pe crearea unor obiecte de îmbrăcăminte rezistente la intemperii și
temperaturi extreme. Managementul companiei recunoaște și aplică dreptul la
reparație al obiectelor vestimentare, acest serviciu fiind în cea mai mare parte
suportat de către magazin. De asemenea, direcționează o parte din încasări și se
implică în mod activ în mișcări civice privind aspectele de mediu, creând, în urmă
cu 40 de ani și o rețea de grupuri de acțiune21 pe mai multe tematici: biodiversitate,
climă, comunități, pământ și apă.
Cu toate că sunt dezvoltate tot mai multe exemple de vestimentație sustenabilă, sectorul textil continuă să reprezinte una dintre cele mai poluatoare industrii. În fiecare an, sunt utilizați mai bine de 95 miliarde de metri cubi de apă (ce
ar putea asigura supraviețuirea a 5 milioane de oameni) de către industria textilă, iar
acest sector este responsabil și pentru 20% din apele uzate de la nivel mondial. De
asemenea, în fiecare secundă echivalentul unui camion de textile ajunge într-o groapă de gunoi sau într-un incinerator de deșeuri.22 Ceea ce rămâne în urma
proceselor de producție are un impact pe termen lung asupra mediului, iar orice fel
de schimbare a sistemului economic trebuie să adreseze cu prioritate acest fapt.
Managementul deșeurilor
Designul circular și eliminarea deșeurilor din etapa de proiectare
Astfel că cel de-al treilea principiu al economiei circulare are în vedere eliminarea
poluării și deșeurilor încă din etapa de design. În Uniunea Europeană, politica legată de deșeuri a fost modificată în ultimii ani încât să răspundă obiectivelor
setate în planurile de acțiune privind economia circulară. Aceste schimbări sunt cu
atât mai necesare și urgente cu cât statisticile arată că în medie un cetățean european produce 5 tone de deșeuri în fiecare an, doar 38% din deșeurile din UE
sunt reciclate, iar în unele state membre mai bine de 60% din deșeurile menajere
ajung la groapa de gunoi23.
La nivelul UE, există un tablou de bord privind economia circulară care
cuprinde patru clase de indicatori, iar una dintre ele este legată de gestionarea deșeurilor. Celelalte trei clase de indicatori se referă la producție și consum, materii prime secundare, competitivitate și inovare. Categoria privind gestionarea deșeurilor
este împărțită în două tipuri de indicatori: unul privind ratele reciclării, iar celălalt
referitor la reciclarea/recuperarea pe fluxuri de deșeuri. Pentru o privire restrânsă
legată de modul în care se situează România la această categorie, sunt prezentate
comparativ date pentru Ungaria și Bulgaria în Tabelul 2.
Mai multe detalii disponibile la: https://www.patagonia.com/actionworks/about/.
Organizația Națiunilor Unite. „UN Launches Drive to Highlight Environmental Cost of Staying
Fashionable.” 2019. https://news.un.org/en/story/2019/03/1035161.
23
Comisia Europeană. „Waste and recycling”. 2021. https://ec.europa.eu/environment/topics/
waste-and-recycling_ro.
21
22
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Tabel 2 – Privire comparativă asupra tabloului de bord privind economia circulară
(categoria privind gestionarea deșeurilor)
INDICATOR

UNITATE
DE MĂSURĂ

BULGARIA

UNGARIA

ROMÂNIA

Ratele de reciclare
Rata de reciclare a deșeurilor municipale

%

31,5
[2018]

35,9
[2019]

11,5
[2019]

Rata de reciclare a tuturor
deșeurilor, cu excepția deșeurilor minerale majore

%

27
[2016]

43
[2016]

30
[2016]

Reciclare / recuperare pentru fluxuri specifice de deșeuri
Rata de reciclare a ambalajului general

%

60,4
[2018]

46,1
[2018]

57,9
[2018]

Rata de reciclare a ambalajului de plastic

%

59.2
[2018]

30
[2018]

43
[2018]

Rata de reciclare a ambalajului de lemn

%

21,3
[2018]

23
[2018]

28,4
[2018]

Rata de reciclare a deșeurilor de echipamente
electrice și electronice

%

66,7
[2018]

50,5
[2018]

25
[2016]

Rata de reciclare a bio-deșeurilor

Kg/capita

7
[2018]

36
[2019]

12
[2019]

24
[2018]

99
[2018]

74
[2018]

Rata de recuperare a
deșeurilor din construcții și %
demolări

Sursa: Comisia Europeană (2021)24

Gestionarea deșeurilor reprezintă un domeniu complicat pentru România, dovadă și numărul de proceduri de constatare a neîndeplinirii obligațiilor, deschise
de către Comisia Europeană. Din cele 66 de proceduri active25, 18 sunt în domeniul
mediului, iar unele dintre ele datează încă din 2009 (calitatea aerului). Procedurile
active în sfera deșeurilor sunt în număr de șase și vizează: incapacitatea de a închide depozitele ilegale de deșeuri (o acțiune a ministrului mediului arăta că au fost
identificate în luna februarie 212 depozitări ilegale care au însumat zeci de
24
Comisia Europeană. „Circular Economy Indicators”. 2021. https://ec.europa.eu/eurostat/cache/scoreboards/CE/index.html
25
Comisia Europeană. „Infringement decisions / Romania / Active cases”. 2021. https://
ec.europa.eu/atwork/applying-eu-law/infringements-proceedings/infringement_decisions/index.
cfm?lang_code=EN&typeOfSearch=true&active_only=1&noncom=0&r_dossier=&decision_date_
from=&decision_date_to=&EM=RO&DG=CLIMA&DG=ENV&title=&submit=Search.
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mii de tone de deșeuri26), respectiv netranspunerea la timp sau implementarea
greșită a unor directive europene.
Spre deosebire de primele două principii ale economiei circulare, aplicabilitatea, în România, a principiului legat de eliminarea deșeurilor încă din etapa de design este pusă sub semnul întrebării de anevoința de a utiliza deșeurile existente
drept resursă pentru noi cicluri de producție. Atâta timp cât depozitele ilegale de
deșeuri vor continua să existe la scară largă, procesul de identificare, separare și
reutilizare a resurselor va fi îngreunat, iar componente valoroase pentru noi cicluri
de producție vor fi irecuperabile.
Pe de altă parte, un exemplu pozitiv de punere în practică a acestui principiu
vine din partea unei firme românești producătoare de mobilă din carton. Potrivit reprezentanților companiei27, produsele vândute se bazează pe o construcție
modulară, 98% dintre acestea neavând nevoie de lipici sau alte unelte pentru asamblare. De asemenea, cartonul folosit este 100% reciclabil, iar bunurile achiziționate
au o garanție de 3 ani. Un alt exemplu pozitiv aparține unei platforme digitale
din România dedicate reciclării28 care asigură conexiunea între companiile producătoare de deșeuri și centrele de colectare. Platforma digitalizează procesele de
reciclare și oferă condițiile necesare unui schimb de servicii între mai mulți operatori.
La nivel internațional, există mai multe modele și standarde de design sustenabil care răspund obiectivelor economiei circulare. Cel mai cunoscut dintre acestea
este „cradle to cradle”29 dezvoltat de chimistul Michael Braungart și de arhitectul
William McDonough la începutul anilor 2000. Modelul propune ca produsele să
fie configurate în așa fel încât toate materialele utilizate să poată fi separate facil
și revalorificate într-unul dintre cele două cicluri: cel tehnologic (ex. reciclarea metalelor) și cel biologic (ex. plasticul biodegradabil). Inițiatorii au creat și un institut care se ocupă de certificarea produselor ce întrunesc condițiile necesare pentru
acordarea standardului „Cradle to Cradle”.
Standardul este compus din cinci categorii de performanță (pentru fiecare
existând un nivel minim și un nivel maxim ce poate fi atins): sănătatea/siguranța materialului (produsele realizate folosesc substanțe chimice care nu pun în
pericol sănătatea mediului și a oamenilor), reutilizarea materialelor (refolosirea
componentelor pe termen lung în noi cicluri de producție), energia regenerabilă
Digi24. „Ministrul Mediului: Am găsit zeci de mii de tone de deşeuri depozitate ilegal în București”. Martie 2021. https://www.digi24.ro/stiri/sci-tech/natura-si-mediu/ministrul-mediului-am-gasit-zeci-de-mii-de-tone-de-deseuri-depozitate-ilegal-in-bucuresti-doar-in-februarie-1461670.
27
Mai multe informații sunt disponibile aici: https://www.foldo.ro/.
28
Detalii privind platforma se regăsesc aici: https://ecotree.ro/cum-functioneaza/.
29
În economia liniară, produsele treceau din etapa „cradle” (simbol pentru început) în etapa
„grave” (simbol pentru sfârșit. În economia circulară, componentele unui produs reprezintă resurse
pentru crearea de noi bunuri.
26
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și gestionarea amprentei de carbon (impactul procesului de fabricare asupra
emisiilor de gaze cu efect de seră să fie cât mai redus sau chiar eliminat complet),
administrarea apei (recunoașterea apei drept resursă valoroasă și protejarea bazinelor hidrografice), echitatea socială (operațiunile companiilor trebuie derulate
cu respect pentru persoanele și sistemele naturale ce ar putea fi afectate de fabricarea unor produse).30
Un alt model privind designul circular vine din partea Circulab, care propune
un sistem de inovare alcătuit din patru componente: viabilitatea afacerii, dezirabilitatea umană, fezabilitatea tehnologică și circularitatea naturii. Punerea în
practică a acestui sistem este reflectată și de următoarele tipuri de design prezentate de Circulab: cu scopul de a reutiliza un produs (ex. RePack care realizează
plicuri ce pot fi refolosite de până la 50 de ori), de a repara (unii producători păstrează componentele până la 10 ani pentru a facilita recondiționarea produsului),
de a regenera (ex. scutecele Dycle care sunt biodegradabile și se transformă în
compost pentru pomi fructiferi), pentru multifuncționalitate (ex. revânzarea
mobilei IKEA direct către magazin), pentru recuperarea materialului (Michelin
creează cauciucuri pe care le poate repara, asigurând aceeași calitate, de până la 9
ori) 31.
Având în vedere dezvoltarea conceptului economiei circulare, a tipurilor de
discurs care caracterizează acest domeniu, dar și aplicabilitatea principiilor subsecvente este necesar să încercăm a înțelege sectorial ce înseamnă noul sistem
economic către care ne îndreptăm. Economia circulară înseamnă, pe de o parte,
oportunități de afaceri, prin prisma inovării modelelor existente, dar înseamnă și
costuri pentru aplicarea standardelor și lansarea unor produse și servicii care sunt
circulare. Totodată, economia circulară presupune schimbări pe piața forței
de muncă și respecializarea oamenilor pentru a acoperi nevoia de resursă umană
în domeniile emergente.
De asemenea, cetățenii au nevoie să înțeleagă care sunt beneficiile pe care
le aduce economia circulară, dar și care sunt costurile pe care le presupune. Transformarea unui sistem aduce cu sine schimbări ireversibile, iar din acest
punct de vedere este important ca orice înțelegere a economiei circulare să aibă o
componentă socială, care pune omul nu doar în avangarda acceptării modificărilor
apărute, ci și ca actor activ în proiectarea unor noi relații în societate. Aceste noi
relații merg dincolo de schimbarea paradigmei de la consumator de produse la consumator de servicii și vizează inclusiv un nou contract economic cu producătorii
care au acum o responsabilitate extinsă.
Mai multe informații sunt disponibile aici: https://www.c2ccertified.org/get-certified/product-certification.
31
Mai multe informații se regăsesc aici: https://circulab.com/.
30
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Concluzii:
– Circularitatea reprezintă elementul care a influențat stabilirea principiilor
economiei circulare și care reflectă modul în care funcționează natura și sistemele
naturale.
– Cele trei principii ale economiei circulare sunt: regenerarea sistemelor naturale, extinderea utilizării resurselor și eliminarea deșeurilor încă din faza de design.
– În economia circulară, produsele ar trebuie să fie restaurate, reparate, reutilizate în orice etapă a ciclului de viață astfel încât să rămână în uz o perioadă cât
mai mare.
– Sectorul textil este unul dintre cele mai poluatoare industrii, în fiecare secundă echivalentul unui camion de textile ajunge într-o groapă de gunoi.
– Tabloul de bord privind economia circulară include patru clase de indicatori
măsurabili în Uniunea Europeană, dintre care o clasă vizează gestionarea deșeurilor. În momentul de față, indicatorii măsoară ratele de reciclare, pornind de la
prezumția că nu există o devalorizare a materialelor folosite. Pe viitor, aceste măsurători vor trebui să aibă în vedere și cuantificarea dematerializării produselor,
respectivă a resurselor utilizate.
– România se prezintă deficitar la capitolul gestionării deșeurilor, fapt ce poate îngreuna aplicarea tuturor principiilor economiei circulare îndeosebi a celui privind eliminarea deșeurilor încă din faza de proiectare.
– Modelul „cradle to cradle” poate fi utilizat la scară pentru ca produsele să
fie configurate în așa fel încât toate materialele utilizate să poată fi separate facil și
revalorificate într-unul dintre cele două cicluri: cel tehnologic (ex. reciclarea metalelor) și cel biologic (ex. plasticul biodegradabil).
– Pornind de la modelul existent, Uniunea Europeană poate dezvolta propriul
său model de circularitate și încuraja inovația în statele membre, inclusiv prin acordarea unor finanțări specifice.
– Tranziția către economia circulară presupune costuri și este de văzut în ce fel
vor fi împărțite de către producători și consumatori.
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Tipologii de consum durabil în UE-27
înainte de implementarea European Green Deal
Marius Constantin și Simona Roxana Pătărlăgeanu

La începutul anului 2021, Uniunea Europeană (UE) se află mai aproape ca niciodată de implementarea Pactului Verde European (din limba engleză, European Green
Deal). Planul este fundamentat pe baza necesitații unei abordări holistice caracterizate de armonizarea politicilor şi acţiunilor UE în direcția îndeplinirii obiectivelor
specifice tranziţiei către un viitor mai sustenabil.
Angajamentul Consiliul European pentru această tranziţie a fost amplificat
prin adoptarea unui nou obiectiv ce trebuie atins până în 2030: acela de a reduce
emisiilor de gaze cu efect de seră semnificativ (minim 55%), în raport cu valorile
înregistrate în anul 1990. De asemenea, în contextul în care UE are în vedere atingerea neutralităţii climatice până în 2050, transformarea societăţii şi a economiei
este în strânsă legătură cu tipologia consumului şi producţiei europene.
În literatura de specialitate, există numeroase studii ce vizează producţia şi
consumul durabil: Dinu et al. (2020)1, Drăgoi et al. (2018)2, Pătărlăgeanu et al.
(2020)3, Voicu-Dorobanţu et al. (2021)4, Constantin et al. (2021)5. Agendei 2030
de dezvoltare durabilă include un obiectiv specific destinat consumului şi producţiei responsabile: obiectivul 12. Prin intermediul acestui obiectiv, se urmăreşte decuplarea creşterii economice de schimbările climatice prin stimularea caracterului
1
Dinu, M., Pătărlăgeanu, S.R., Petrariu, R., Constantin, M. and Potcovaru, A.-M., 2020. Empowering Sustainable Consumer Behavior in the EU by Consolidating the Roles of Waste Recycling and
Energy Productivity. Sustainability, 12(23), p.9794.
2
Drăgoi, M.C., Popescu, M.-F., Andrei, J.V. and Mieilă, M., 2018. Developments of the Circular
Economy in Romania under the New Sustainability Paradigm. Economic Computation & Economic Cybernetics Studies & Research, 52(2).
3
Pătărlăgeanu, S.R., Dinu, M. and Constantin, M., 2020. Bibliometric Analysis of the Field of
Green Public Procurement. Amfiteatru Economic, 22(53), pp.71–81.
4
Voicu-Dorobanțu, R., Volintiru, C., Popescu, M.-F., Nerău, V. and Ștefan, G., 2021. Tackling
Complexity of the Just Transition in the EU: Evidence from Romania. Energies, 14(5), p.1509.
5
Constantin, M., Radulescu, I., Andrei, J., Chivu, L., Erokhin, V., & Gao, T., 2021. A Perspective
on Agricultural Labor Productivity and Greenhouse Gas Emissions in Context of the Common Agricultural Policy Exigencies. Economics Of Agriculture, 68(1), 53-67.
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durabil în cazul producţiei şi consumului. Totodată, obiectivul 12 de dezvoltare
durabilă implică măsuri ce vizează conştientizarea rarităţii şi finităţii resurselor, în
vederea eficientizării producţiei prin management durabil, armonizat cu principiile
capitalului natural.
Câteva dintre ţintele obiectivului 12 de dezvoltare durabilă sunt următoarele:
(a) „Până în 2030, înjumătățirea pe cap de locuitor la nivel mondial a risipei de alimente
la nivel de vânzare cu amănuntul și de consum și reducerea pierderilor de alimente de-a
lungul lanțurilor de producție și de aprovizionare, inclusiv a pierderilor post-recoltare”6;
(b) „Până în 2030, reducerea semnificativă a generării de deșeuri, prin prevenire, reducere, reciclare și reutilizare”6; (c) „Până în 2030, oamenii de pretutindeni trebuie să dețină
informații relevante și să fie sensibilizați pe tema dezvoltării durabile și a unui stil de
viață în armonie cu natura”6.
În cadrul acestui studiu, obiectul cercetării a fost caracterizarea unor tipologii de consum durabil în UE-27 în funcţie de performanţa acestor state în direcţia
tranziţiei către un viitor durabil. Astfel, în analiză au fost incluși trei indicatori
specifici producţiei şi consumului durabil:

Nr.

Denumire indicator

Abreviere

1.

RO = Deşeuri municipale generate (u.m.: kg per locuitor)
EN = Municipal waste generated (u.m.: kg per capita)

WG

2.

RO = Rata de circularitate a materialelor în economie (u.m.: procent)
EN = Circular material use rate (u.m.: percentage)

CMU

3.

RO = Productivitatea resurselor (u.m.: euro per kg)
EN = Productivitatea resurselor (u.m.: euro per kg)

RP

Sursa datelor: Eurostat, 2021

Pe baza analizei corelaţiei Pearson, indicatorul rata de circularitate a materialelor (în economiile statelor membre UE-27) este pozitiv corelată cu productivitatea
resurselor (72,28%). Acest rezultat confirmă că, în cazul statelor membre UE-27,
politicile şi managementul economic performant al resurselor în economie au corespondent, într-o anumită măsură, în acţiunile cetăţenilor privind circularitatea
materialelor în economie, respectiv cultura acestora în sensul reciclării şi reintegrării materialelor în economie, pentru a reduce presiunea asupra mediului.
6

Agenda 2030 pentru dezvoltare durabilă
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Analizând corelaţia dintre indicatorul deşeuri municipale generate şi rata de circularitate a materialelor în economie, aceasta este aproape inexistentă: 0,002684.
Totuşi, există o corelaţie pozitivă slabă (46,3%) remarcată între productivitatea resurselor şi deşeurile municipale generate.
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Prelucrând cei trei indicatori la nivelul valorilor înregistrate în anul 2019 (cele
mai recente date disponibile în mai 2021), a fost realizată suprafaţa 3D la nivelul
statelor UE-27. Astfel, au fost identificați următorii lideri europeni din perspectiva
producției şi consumului durabil:
1. Regatul Ţărilor de Jos
• cu o rată de circularitate a materialelor în economie de 30%, adică o rată de
3,20 ori mai decât cea înregistrată la nivelul mediei UE-27 în 2019);
• cu o productivitate a resurselor de 4,95 euro per kg: de 2,60 ori mai mare
decât productivitatea medie a resurselor înregistrată în UE-27 în 2019: 1,89 euro
per kg;
• o cantitate nominală de deşeuri generate puţin sub media UE-27 (cu 4 kg pe
an).
2. Belgia
• cu o rată de circularitate a materialelor în economie de 24,2%, adică o rată de
2,58 ori mai decât cea înregistrată la nivelul mediei UE-27 în 2019);
• cu o productivitate a resurselor de 3,62 euro per kg: de 1,90 ori mai mare
decât productivitatea medie a resurselor înregistrată în UE-27 în 2019: 1,89 euro
per kg;
• o cantitate nominală de deşeuri generate cu 19% mai mică decât media UE27.
3. Franţa
• cu o rată de circularitate a materialelor în economie de 20%, adică o rată de
2,13 ori mai decât cea înregistrată la nivelul mediei UE-27 în 2019);
• cu o productivitate a resurselor de 3,04 euro per kg: de 1,60 ori mai mare
decât productivitatea medie a resurselor înregistrată în UE-27 în 2019, dar cu 38%
mai mică decât cea înregistrată de Regatul Țărilor de Jos;
• o cantitate nominală de deşeuri generate puţin peste media UE-27 (cu 4 kg
pe an).
Coeficienţi (indicatori)

Coeficienţi (state UE-27)

Corelaţia cophenetică

0,917760

0,920095

Delta (1,0)

0,054312

0,169004

Delta (0,5)

0,065746

0,197397

Sursa: Calculele autorilor, 2021
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Clusterizarea este validată având în vedere coeficienţii corelaţiilor cophenetice
calculate în Tabel 3: 0,917760 în cazul indicatorilor analizaţi şi 0,920095 în cazul
statelor membre UE-27. Aceste două valori sunt situate peste pragul necesar de validare de 0,75. Referitor la coeficienţii delta ai lui Mather7 în vederea determinării
dacă gruparea este validată sau nu, valorile delta trebuie să fie cât mai apropiate de
zero pentru ca analiza cluster să fie acceptată validă. Rezultatele (sub 0,065746 în
cazul indicatorilor şi 0,197397 în cazul membrilor UE-27) confirmă buna configuraţie a clusterelor formate, deoarece valorile asociate coeficienţilor delta tind către
zero, mai ales în cazul indicatorilor selectaţi în analiza consumului durabil.
Pe baza rezultatelor analizei cluster, au fost identificate următoarele tipologii
de grupări de state membre UE-27 din perspectiva producţiei şi consumului durabil:
• Clusterul format din Belgia, Italia, Regatul Ţărilor de Jos şi Franţa. Specificul acestui cluster este determinat de performanţele ţărilor din cluster în raport cu
7
Mather, P.M., 1976. Computational methods of multivariate analysis in physical geography. London and New York: John Wiley.
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media UE-27, din perspectiva: (a) ratei de circularitate a materialelor în economie:
23,42% faţă de 9,36% (media UE-27); (b) productivitatea resurselor: 3,79 euro per
kg, faţă de 1,89 (media UE-27); generarea nominală a deşeurilor: 493 kg pe an (sub
media UE-27 de 512 kg pe an).
• Clusterul format din Estonia, Ungaria, Polonia şi Slovenia. Specificul acestui
cluster este definit de performanţa în privinţa deşeurilor municipale generate, în
sensul în care acestea sunt mult mai puţine în medie decât la nivelul UE-27, ceea ce
indică un consum mai responsabil (399 kg per locuitor generate în medie, faţă de
512 kg în cazul UE-27).
• Clusterul format din Danemarca, Cipru, Malta, Portugalia, Letonia, Finlanda, Austria şi Lituania este caracterizat de performanţa slabă în privinţa deşeurilor
municipale generate, în sensul în care acestea sunt mult mai multe în medie decât
cele generate la nivelul UE-27, iar acest fapt indică un consum care poate să fie
îmbunătăţit prin apel la responsabilitate (594 kg per locuitor generate în medie în
cazul clusterului, faţă de 512 kg per locuitor generate în cazul UE-27). Totodată,
rata de circularitate a materialelor în economie în cazul acestui cluster (6.31%) este
situată sub media UE-27 (9.36%), situaţie similară în cazul productivităţii resurselor (1,51 euro per kg în medie în cazul clusterului, faţă de 1,89 euro per kg în cazul
mediei UE-27).
Aşadar, în contextul necesității alinierii statelor membre la obiectivele Agendei
2030; Poate fi atinsă la nivelul blocului comunitar european, prin adoptarea practicilor economiei circulare. Adoptarea unor mecanisme legislative și financiare, de
către Comisia Europeană, în vederea facilitării tranziției către un sistem economic
circular8,9,10,11, creează cadrul propice pentru intensificarea componentei antreprenoriale a mediul de afaceri național12 la nivelul tuturor statelor membre UE-27.
Practicile economiei circulare alcătuiesc un sistem holistic caracterizat de o eficiență ridicată în ceea ce privește protejarea mediului înconjurător, a biodiversității
și a ecosistemelor. Din perspectiva angrenării resurselor naturale, abordarea de tip
8
Pătărlăgeanu, S.R.; Constantin, M.; Strat, G.; Deaconu, M.E., 2021. Best Practices of Circular
Activities in the Agri-food Sector from the Netherlands and Romania. ASE Publishing House, Bucharest,
Romania.
9
Negrei, C. and Istudor, N., 2018. Circular economy–between theory and practice. Amfiteatru
Economic. 20(48), 498-509.
10
Andrei, J.V., Gogonea, R.-M., Zaharia, M., Patrascu, A., Bălăcescu, A. and Ladaru, R.G., 2020.
A Critical Approach on Using Total Water Footprint of Agricultural Products as a Potential Sustainable Development Indicator. Tehnički vjesnik, 27(2), pp.671–679.
11
Istudor, N.; Ursacescu, M.; Sendroiu, C.; Radu, I., 2016. Theoretical Framework of Organizational Intelligence: A Managerial Approach to Promote Renewable Energy in Rural Economies. Energies 2016, 9, 639.
12
Ignat, R. and Constantin, M., 2020. Multidimensional Facets of Entrepreneurial Resilience
during the COVID-19 Crisis through the Lens of the Wealthiest Romanian Counties. Sustainability,
12(23), p.10220.
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integrat a sistemului economic care respectă principiile procesului circular activ,
aduce cu sine creșterea gradului de reziliență al mediului de afaceri. În acest studiu,
relevanța adoptării practicilor economiei circulare este dată de rezultatele satisfăcătoare ale cluster-ului format din Belgia, Italia, Regatul Ţărilor de Jos şi Franţa,
unde rata de circularitate a materialelor în economie este de 2,5 ori mai mare decât
media UE.

POTENȚIALUL TRANSFORMATOR AL ECONOMIEI
LA NIVEL NAȚIONAL – CĂTRE O ECONOMIE
CIRCULARĂ ȘI SUSTENABILĂ
Tranziția la economia circulară și dezvoltarea
sustenabilă
România în ecuația economiei circulare și a dezvoltării
durabile
Mihaela Ștefănescu
Conceptul de dezvoltarea durabilă a devenit un obiectiv important în cadrul politicilor publice transpunând într-o abordare tridimensională ideea de echilibru economic,
social și de mediu pentru a realiza „dezvoltarea care împlineşte necesităţile prezentului, fără a compromite capacitatea generaţiilor viitoare de a împlini propriile lor
nevoi.” (Raportul Brundtland, 1987). Problema degradării mediului a fost adusă în
prim plan și prin inițiativa Agenda 21, adoptată cu ocazia Declaraţiei de la Rio de
Janeiro din 1992, dar și de raportul Clubului de la Roma „Limitele creşterii” (1972).
În ultima perioadă de timp sunt dezbateri din ce în ce mai intense privind necesitatea realizării unui proces de redresare post-covid 19 pornind de la o bază sustenabilă. Din această perspectivă, identificarea unor noi perspective ale dezvoltării
este mai mult decât necesară, în special în acest moment de cotitură istorică.
De-a lungul timpului, conceptele de circularitate și dezvoltare durabilă au evoluat spre noi perspective, inclusiv în cazul politicilor publice. În prezent, economia
circulară propune o abordarea pragmatică a modelului actual de producție, printr-un accent particular în direcția creșterii utilizării eficiente a resurselor disponibile la un moment dat într-o economie, a reutilizării și reciclării unităților de
produse rezultate din procese de prelucrare/producție atunci când este fezabil din
punct de vedere tehnic. Economia circulară aduce în prim plan necesitatea realizării
uni management sustenabil al resurselor naturale, ca parte integrantă a lanțurilor
de aprovizionare la nivelul tuturor sectoarelor de activitate Ștefănescu M., (2019).
Astfel, putem afirma că aria conceptuală a economiei circulare a cunoscut o consolidare graduală pornind de la abordările deja existente asociate dezvoltării durabile
și economiei verzi.
Putem observa că acest proces evolutiv s-a reconfigurat în linie cu inițiativele
internaționale deja existente, cum ar fi Agenda 2030 pentru Dezvoltare Durabilă.
Un rol important este reprezentat de zona politicilor de redresare ecologică, care să
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permită realizarea de acțiuni menite să producă schimbări durabile la nivel economic, social și de mediu.
La nivel european, putem afirma că deja există un cadru legislativ extins dedicat economiei circulare realizat printr-o serie de demersuri intersectoriale. Se
remarcă creșterea gradului de conștientizare a rolului circularității resurselor la nivelul economic. Astfel, „Foaia de parcurs către o Europă eficientă din punct de vedere
al resurselor” (2011) are în vedere o serie de modalități de realizare a unei economii
durabile la nivelul UE până în 2050. Un accent special este acordat necesității de
creștere a productivității resurselor și de decuplare a creșterii economice de consumul resurselor.
Pași concreți au fost efectuați prin adoptarea primului pachet dedicat economiei circulare, care a vizat mai multe propuneri legislative și un plan de acțiune multisectorial. Un accent important este acordat zonei managementului deșeurilor,
care se pliază cel mai bine pe abordarea „închiderii buclelor”, dar și pe consumul de
resurse, printr-o serie de măsuri, cum ar fi: noi ținte de reciclare pentru anul 2030
(65% în cazul deșeurilor municipal și 75% pentru deșeuri din ambalaje); colectarea
separată a deșeurilor; interzicerea depozitării (2030) și implementarea planurilor
de prevenție. Pe lângă zona managementului deșeurilor, pachetul de economie circulară vizează și partea de producție (proiectarea produselor, responsabilitate extinsă a producătorilor), consum (ex. etichetarea), dezvoltarea pieței materialelor
secundare (ex. standarde de calitate pentru materialele secundare recuperate din
deșeuri).
Un pas înainte a fost făcut în martie 2020, atunci când a fost adoptat noul Plan
de acțiune pentru economia circulară, prin intermediul căruia se dorește sprijinirea
acțiunilor strategice incluse în cadrul Pactului Ecologic European. Abordarea propusă are în vedere întregul ciclu de viață al produselor (de ex. proiectarea produselor în conformitate cu normele UE, acordarea unei atenții deosebite sectoarelor
cu potențial de circularitate crescut – electronice, baterii, ambalaje, mase plastice,
construcții și clădiri, alimente, apă și nutrienți, etc.), respectiv creșterea rolul achizițiilor publice ecologice ca parte a tranziției spre economia circulară.
Cadrul economiei circulare are în vedere noi perspective, care prin intermediul Pactului Ecologic European și prin Planului Național de Redresare și Reziliență
pot sprijini implementarea unor noi abordări ca parte a eforturilor de redresare
post-COVID19. În acest sens, agricultura permite utilizarea de modele de consum
și producție durabile pentru combaterea risipei alimentare, care este de 13,8%
la nivel global, respectiv 400 mld $/an, raportat la pierderile de după recoltare,
transport, depozitare și procesare (UN, 2020). Realizarea unui sistem alimentar
sustenabil și protecția biodiversității sunt aspecte importante ale Pactului Ecologic
European. Astfel, Strategia „De la fermă la consumator” prevede un obiectiv de cel
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puțin 25% din suprafața agricolă a UE să fie destinată agriculturii ecologice și o
creștere semnificativă a acvaculturii organice până în 2030. Un reper esențial al
acestui sector este reprezentat de aprobarea Planului de Acțiune pentru Agricultură
Ecologică, care va asigura viitoarea creștere a sectorului.
În ceea ce privește aspectele legate de finanțare, la nivel european există o serie
de programe și instrumente specifice:
– Mecanismul de redresare și reziliență este elementul central al Instrumentului
NextGenerationEU, care are o finanțare disponibilă de 672,5 miliarde EUR, reprezentând împrumuturi și subvenții.
– Fondul InvestEU, prin intermediul căruia se alocă cel puțin 30% pentru a contribui la combaterea schimbărilor climatice. În acest sens, Grupul Băncii Europene
de Investiții este principalul partener financiar al COM în cadrul acestui program.
Unul dintre obiective este crearea unei economii cu emisii reduse de carbon, rezilientă climatică și circulară.
– Fondul European de Dezvoltare Regională are printre domeniile cheie de finanțare contribuția la realizarea unei economii cu emisii reduse de carbon.
Atât dezvoltarea durabilă, cât și economia circulară sunt parte a procesului de
tranziție către noi abordări și perspective conceptuale, inclusiv în relație cu schimbările climatice, degradarea mediului, reducerea poluării și prezervarea biodiversității. În acest sens, realizarea pachetului de măsuri menite să permită reducerea
emisiilor cu cel puțin 55% până în 2030 va reprezenta atât o provocare, cât și o
oportunitate la nivelul tuturor Statelor Membre ale Uniunii Europene.
Economia circulară și legătura cu obiectivele de dezvoltare durabilă
Dintr-o perspectivă generală, abordarea economiei circulare nu trebuie privită într-un mod singular. Stabilirea unei legături cu obiectivele de dezvoltare durabilă
(ODD) este dezirabilă putând contribui la promovarea unei industrii incluzive și
durabile (ODD9), a unor modele de consum şi producţie durabile (ODD12), combaterea schimbărilor climatice (ODD13), etc.
Implementarea economiei circulare în România necesită o abordare intersectorială, care să poată fi flexibilă la noile oportunități și modele de afaceri. România
are nevoie de un punct de pornire, care să permită stabilirea unui model al dezvoltării într-o lume marcată de efectele COVD19.
Recuperarea decalajelor de dezvoltare este vitală, cu precădere în zonele monoindustriale afectate de restructurarea industrială, de îmbătrânirea accentuată a
populaţiei şi de depopulare (de ex. zonele miniere, aşezările izolate situate de-a
lungul coridorului Dunării sau în zonele rurale, etc.).
Contribuția economiei circulare poate fi analizată și în contextul obiectivelor
de decarbonizare în relație cu reducerea emisiilor de gaze cu efect de seră (de ex.
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cercetare și dezvoltare în zona combustibililor alternativi, valorificarea potențialului
de producere de energie din surse regenerabile, decarbonizarea sectorului transporturi etc.), precum și cu necesitatea de includere în strategiile și planurile sectoriale
existente a aspectelor legate de adaptarea la efectele schimbărilor climatice (de ex.
agricultură și managementul resurselor de apă, gestionarea riscului inundații, etc.).
Economia circulară implică o analiză a ciclului de viață al produselor, pornind
de la aspectele de proiectare ecologică și ajungând la zona eficientizării sistemului
de management al deșeurilor. Prin identificarea de noi modalități de recuperare şi
eliminare a deşeurile într-un mod care să nu pericliteze sănătatea umană şi mediul,
se pot dezvolta noi modele de afaceri durabile prin investiții cuatificabile la nivelul
comunităților locale. Un rol important în acest demers îl are implicarea și informare tuturor factorilor interesați ca parte a eforturilor de realizare de lanțuri de
aprovizionare durabile.
La nivel național demersurile în direcția implementării economiei circulare necesită o abordare strategică, care să permită recuperarea decalajelor semnificative
existente în diferite zone, cum ar fi:
• o mai bună implementare și promovare a opțiunilor piramidei deșeurilor
(prevenire/reducere, reutilizare, reciclare, valorificare energetică, eliminare/depozitare), care să contribuie la reducerea consumului intensiv și a pierderilor de resurse
naturale. În acest sens, depășirea provocărilor din zona ratei scăzute de reciclare a
deșeurilor municipale (11,1% în 2018), tranziția de la depozitare (aprox. 70% din deșeuri, reabilitarea depozitelor neconforme) și incinerare către noi opțiuni de transformare în noi subproduse, poate stimula și dezvoltarea zonei afacerilor circulare.
• realizarea unui sistem de colectare modern prin implicarea activă a tuturor
factorilor interesați, în special a autorităților locale și a mediului privat.
• îmbunătățirea calității informațiilor incluse în planurile de prevenire și reducere a cantității de deșeuri.
• eficientizare procesului de reciclare și recirculare a materiilor prime incorporate la nivel de produse.
• o mai bună comunicare la nivelul autorităților publice centrale și locale care
să permită creșterea gradului de informare a publicului.
Ca parte a eforturilor de guvernanță post-COVID19, Planul Național de Recuperare și Reziliență are prevăzută o alocare pentru granturi și împrumuturi de 29,2
mild. Euro pentru pilonul „Tranziție Verde” pentru partea de gestionarea deșeurilor,
colectarea selectivă și economia circulară. De asemenea, aspectele legate de partea
de sustenabilitate sunt incluse în cadrul Programului Operațional Dezvoltare Durabilă 2021-2027 are o alocare de 4,62 miliarde euro, vizând dezvoltarea infrastructurii de apă și apă uzată și tranziția la o economie circulară (dezvoltarea schemelor de
gestionare a deșeurilor în vederea stimulării economiei) – 3,491 miliarde euro.
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Din această perspectivă, economia circulară joacă un rol major în identificarea de soluții pentru evitarea dezastrelor ecologice. Industria reciclării alături de
autoritățile locale pot să ofere alternative sustenabile din punct de vedere tehnic
la problema deșeurilor și a pierderii de resurse prețioase pentru economia României. În acest sens, dintre pașii concreți au fost făcuți la nivel național, ar fi de
menționat: sistemele de garanție-returnare de tipul buy-back necesită un sprijin
mai mare din partea tuturor; taxa pentru economie circulară pentru deșeurile municipale destinate a fi eliminate prin depozitare (OUG nr. 74/2018 prevede că din
2020 valoarea acesteia este de 80 lei/tonă); cadrul național al achizițiilor publice
ecologice.
Zone cu potențial de dezvoltare pe principii circulare
România în ecuația economiei circulare și a dezvoltării durabile va trebui să-și identifice zonele cu potențial de dezvoltare, care vor putea să aducă avantaje competitive pe termen mediu și lung. Propunerea de față reprezintă o listă deschisă pentru
noi analize ulterioare.
Agricultura ecologică este o zonă cu potențial. Conform Eurostat, aceasta reprezintă doar 2,9% din suprafaţa agricolă a României, clasându-se la finalul clasamentului alături de Bulgaria (2,3%), Irlanda (1,6%), Malta (0,5%). În vederea
recuperării decalajului de dezvoltare este nevoie de un efort comun pentru prioritizarea acestui sector pentru sprijinirea factorilor interesați.
Utilizarea energiei regenerabile contribuie activ la reducerea emisiilor de gaze cu
efect de seră, diversificarea mix-ului de energie și reducerea dependenței de combustibilii fosili. România a depășit ținta de energie regenerabilă pentru 2020, dar
reducerea emisiilor de carbon cu 55%, în perspectiva anului 2030, reprezintă o provocare la nivelul tuturor țărilor UE. Cu toate aceste, decarbonizarea sectorul energetic național se bazează în mare măsură pe sprijinul acordat prin Pactul Ecologic
European, respectiv prin Mecanismul Just Transition se vor putea accesa până la
4,45 miliarde EURO (E&Y, 2021).
Provocări și oportunități multiple sunt și în relația integrării aspectelor energetice cu cele legate de schimbările climatice în planurile naționale, de creșterea eficienței
energetice a clădirilor, depășirea sărăciei energetice până în 2030 și eradicarea ei
până în 2050.
Un alt demers vizează realizarea de parteneriate intersectoriale pentru economie
circulară prin intermediul căruia să se realizeze o mai bună cooperare între mediul
public și privat.
Stabilirea unei strategii pentru promovarea de produse și servicii durabile ca parte
a achizițiilor publice ecologice va avea avea impact în direcția creării de noi locuri de
muncă, reducerea impactului asupra mediului, etc.
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Potențialul transformator al noilor abordări există, dar trebuie valorificat într-un mod strategic, ca parte a unei viziuni macroeconomice și într-un context de
megatrenduri globale. Realizarea unui echilibru între aspectele economice, sociale
și de mediu va trebui să includă o analiză a opțiunilor de dezvoltare națională, europeană și internațională pe care dorim să le urmăm în viitorul apropiat. Schimbarea
de perspectivă în direcția analizei ciclului de viață al produselor și al promovării
deșeurilor ca resurse reprezintă o opțiune de dezvoltare la nivelul României.
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Gestionarea tranziției de la o lume liniară la una circulară
Alessio Menegazzo

De ce este importantă economia circulară – impact și beneficii
Schimbările climatice și degradarea mediului sunt cea mai mare amenințare a zilelor noastre. Pentru a transforma această amenințare într-o oportunitate care să
schimbe fundamental paradigma economică și socială, Uniunea Europeană (UE)
a creat un cadru de dezvoltare prin care spațiul european va investi masiv într-un
nou mod prin care vom gestiona resurse cu obiectivul de a nu mai emite gaze cu
efect de seră până în 2050 iar creșterea economică va fi decuplată de utilizarea resurselor și nicio persoană și niciun loc nu vor fi lăsate în urmă.
În martie 2020, Comisia Europeană a adoptat un nou Plan de Acțiune pentru
Economia Circulară – unul dintre principalele elemente constitutive ale Pactului
Verde European, noua agendă a Europei pentru creștere durabilă. Noul plan de acțiune prevede măsuri de-a lungul întregului ciclu de viață al produselor și vizează
să pregătească economia noastră pentru un viitor verde, să consolideze competitivitatea, protejând în același timp mediul și să crească exponențial drepturile consumatorilor.
Economia circulară își dorește să întrerupă ciclul clasic de producţie bazată
pe un concept liniar – materie primă – procesare – consum – deşeuri. Mai exact,
abordarea devine mult mai responsabilă pentru modelul nostru de consum în care
deșeurile devin o resursa deşeurile.
Astfel, ciclul arată mai degrabă astfel: materie primă – procesare – consum –
reutilizarea deşeurilor în producţie şi procesul o ia de la capăt. Acest tip de economie presupune un sistem continuu de producţie şi reutilizare a resurselor şi a
deşeurilor, iar un astfel de sistem poate fi utilizat în multe domenii, de la industria
alimentară la modă şi de la industria auto la energie. Iniţiative în acest sens există
deja, deşi la scară mică sau medie.

336 / Caiet documentar 6 România sustenabilă

Infografic explicativ pentru economia circulară1

Trecerea de la o economie liniară la una circulară este importantă pentru că populația mondială este în creștere, la fel și cererea de materii prime si aprovizionarea
cu materii prime cruciale este limitată. Aprovizionările finite înseamnă că unele
țări din UE depind de alte țări pentru materiile prime. În plus, extracția și utilizarea
materiilor prime au un impact major asupra mediului. De asemenea, cresc consumul de energie și emisiile de CO2. O utilizare mai inteligentă a materiilor prime
poate reduce emisiile de CO2.
Măsuri precum prevenirea deșeurilor, proiectarea ecologică și reutilizarea ar
putea economisi în companiile din UE 600 de miliarde de euro – echivalentul a 8%
din cifra de afaceri anuală – reducând totodată emisiile totale de gaze cu efect de
seră cu 2-4%.
Spre exemplu, studiul realizat de European House Ambrosetti și Fundația Enel
„Circular Europe. How to successfully manage the transition from a linear to a circular
world” scoate în evidență faptul că emisiile legate de gestionarea materialelor (agricultură, aprovizionare cu energie și industrie) reprezintă în prezent aproximativ 70%
din emisiile totale și se estimează că vor crește de la 30 Gt în 2017 la 49 Gt CO2e în
2060. Acest lucru sugerează că există o oportunitate semnificativă de a reduce potențial emisiile prin modificarea și extinderea politicilor de management al materialelor.
De exemplu, reducerea consumului de combustibili fosili contribuie direct la reducerea emisiilor de gaze cu efect de seră și la reducerea utilizării materialelor.
1

eu)
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Emisii de gaze cu efect de seră provenite din gestonarea materialelor
2011-2060 (Gt CO2e)2

Trecerea la o economie circulară va aduce aduce beneficii cum ar fi reducerea
presiunii asupra mediului, îmbunătățirea securității aprovizionării cu materii prime, si un potential de creșterea competitivității pentru întreprinderile Micro, Mici
şi Mijlocii (IMM) din România prin stimularea inovării, stimularea creșterii economice, crearea de locuri de muncă (580.000 de locuri de muncă în UE). De asemenea,
consumatorii vor beneficia de produse mai durabile și inovatoare, care vor spori
calitatea vieții și îi vor ajuta să economisească resurse financiare pe termen lung.
Planul de Redresare și Reziliență este un pilon central în Europa, prin care Comisia Europeană sprijină financiar proiectele de investiții din țările UE, dezvoltarea
durabilă fiind mai relevantă ca niciodată în lumina pandemiei COVID-19, eforturile
de redresare oferind impuls pentru începerea transformării către o economie circulară. Contextul actual al pandemiei COVID-19 prezintă atât o provocare enormă,
cât și oportunități extraordinare pentru atingerea Agendei 2030 și a Obiectivelor
de Dezvoltare Durabilă (ODD).
Orașul circular – comunitatea, un rol cheie în transformarea urbană
Orașele alcătuiesc un sistem urban global, sunt profund interconectate și joacă un
rol din ce în ce mai important la toate nivelurile: economic, de mediu și social. Până
în 2050 se preconizează că mai mult de două treimi din populația lumii va locui în
zonele urbane. Așa cum sistemul urban continuă să evolueze și să se dezvolte, orașele reprezintă simultan o provocare formidabilă de durabilitate, dar și o oportunitate neprețuită. Orașele sunt responsabile pentru peste 70% din emisiile globale
2
European House Ambrosetti și Fundația Enel „Circular Europe. How to successfully manage the
transition from a linear to a circular world”, 2020
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de CO2 și implicarea sistemului urban este absolut vital dacă procesul de tranziție
energetică va fi accelerat într-un mod progresist.
Pentru a proiecta orașele de mâine, o schimbare de paradigmă este necesară,
orașele sunt sisteme complexe și trebuie tratate ca organisme vii, unde fluxurile
de energie, materiale și informațiile sunt esențiale pentru această dezvoltare. Este
foarte important de luat în considerare legăturile dintre diferite fluxuri și sectoare,
dezvăluind complexitatea unui oraș circular. Circularitatea este posibilă, dar necesită analize multidisciplinare în multiple domenii: reducerea mobilității centrate pe
mașină, eficiența energetică a clădirilor, creșterea eficienței utilizării terenurilor,
reducerea emisiilor de CO2, digitalizarea și un sistem „open source” cu informatii
constant updatate disponibile pentru toți cetățeni.
O astfel de viziune holistică a unui oraș circular necesită guvernanța să joace
un rol central, și pentru a permite tranziția către un model circular, înseamnă că
toate elementele ecosistemului urban (cetățeni, companii, start-up-uri, organizații,
factori de decizie etc.) trebuie să fie puternic implicate și capabile să participe și
contribuie în termeni de idei, propuneri, proiecte și inițiative.
Impactul social
Impactul social provocat de economia circulară reprezintă un câmp enorm de studiu. Au existat un număr de studii (Uniunea Europeană, McKinsey etc.) care au
estimat impacturi posibile, atât în ceea ce privește creșterea produsului intern brut
(PIB), cât și în ceea ce privește crearea de noi locuri de muncă si creșterea valorică
a economiei.
În primul rând, o premisă conceptuală: oamenii pot fi definiti ca resursă regenerabilă de lucru, la fel ca o resursă regenerabilă de „energie”, munca umană îmbunătățind treptat performanța atunci când este în folosință.
În al doilea rând, modelul economic liniar se bazează exclusiv pe extracție, producție și dezafectare și este extrem de expus la înlocuirea muncii umane cu automatizare. În schimb, modelul circular este bazat pe menținerea valorii prin întreținere
si reparații și este, prin urmare, mai legat de design și inovație, pe de o parte, dar și
de abilitățile de relaționare, pe de altă parte.
De asemenea, atunci când se iau în considerare modele precum produs ca serviciu, abordarea interacțiunii cu clientul se modifică către o relație mai stabilă cu
consolidarea consecventă a serviciului.
Integrarea economiei circulare în modelul de business Enel
Acum 6 ani, Enel a început tranziția către un model de afaceri sustenabil, cu o accelerare decisivă a procesului de decarbonare prin dezvoltarea de surse regenerabile
și a adoptat conceptul de economie circulară ca motor strategic. Economia circulară
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permite să regândească actualul model de dezvoltare prin combinarea inovației,
competitivității și sustenabilității, astfel încât să răspundă provocărilor majore de
mediu și sociale de astăzi.
Strategia Enel către o economie circulară se caracterizează prin reevaluarea
afacerii de-a lungul întregului lanț valoric, începând de la fazele de proiectare și
achiziție. Viziunea economiei circulare Enel este bazată pe cei 5 piloni, care definesc
zonele și metodele de aplicare:
• Materiale sustenabile provenite din materiale regenerabile ori din cicluri
anterioare de viață
• Prelungirea duratei de viață a produsului prin proiectare, mentenanță si
reparație
• Platforme de Sharing: creșterea ratei de utilizare prin uz sau acces partajat
• Produs ca serviciu: vânzarea unui serviciu in loc de un produs
• Noi cicluri de viață: menținerea valorii unui produs prin reutilizare, reciclare sau upcycling
Enel a gândit și menține o abordare integrată ce susține angajamentul întregului grup de a găsi soluții inovatoare și competitive, asigurând o implementare coerentă în toate companiile și ecosistemele. Principalele domenii de activitate includ:
• Generarea energiei: cu scopul de a reevalua principalele lanțuri de aprovizionare cu energie din surse regenerabile de-a lungul întregului lanț valoric (design
circular, utilizare eficientă și recuperarea materialelor într-un mod circular).
• Infrastructură și Rețele: cu scopul de a folosi „Circularitatea prin design”
pentru redefinirea lanțului valoric al celor mai importante active și a le conferi platformei de rețea circularitate prin digitalizare.
• Clienții finali: cu scopul de a încuraja tranziția clienților către circularitate
prin produse și servicii inovatoare. Departamentul de furnizare joacă un rol fundamental pentru a implica clienții în economia circulară, făcându-i conștienți de problemele de mediu și sociale și, în același timp, creând o relație puternică cu aceștia
și noi oportunități de afaceri (energie verde, programe de comunicare, loialitate,
stimulative, digitalizare, etc.).
• Furnizori: pentru a ghida spre circularitate întregul lanț de aprovizionare.
Strategia Enel pentru achiziții circulare este bazată pe angajamentul furnizorilor,
definirea metricelor și a indicatorilor de performanță și proiecte de co-inovare.
Economie circulară în România
România a semnat Agenda 2030 pentru Dezvoltare Durabilă din cadrul Organizației Națiunilor Unite (ONU) și rămâne ferm angajată Acordului de la Paris și Convenției ONU privind Schimbările Climatice (UNFCCC) și sprijină acțiunea UE în
domeniul combaterii schimbărilor climatice, susținând, din această perspectivă,
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obiectivul UE de neutralitate climatică în 2050 și punerea în aplicare a Pactului
Verde European.
Deși România se află în urma multor țări din UE în ceea ce privește transpunerea directivelor europene privind economia circulară într-o foaie de parcurs națională strategică pentru gestionarea tranziției, guvernul român a făcut câțiva pași
majori înainte în ultimii ani.
Un pas concret este adoptarea și aplicarea a unei taxonomii verzi pentru a exprima progresul în termeni comparabili. Acest lucru este esențial pentru a-și asuma
corect țintele și a le atinge.
În prezent, România are în derulare un număr de opt programe naționale de
îmbunătățire a transportului, eficienței energetice, gestionării deșeurilor prin Fondul
de Mediu și urmează să-și extindă capacitățile de colectare separată atât geografic,
cât și în termeni de fluxuri de deșeuri prin Planul Național de Redresare și Reziliență.
Reglementările naționale ar trebui să vizeze implementarea unui cadru juridic
care să permită întreprinderilor și cetățenilor să beneficieze de avantajele economiei circulare prin debirocratizarea și simplificarea proceselor prin investiții masive
în digitalizare.
Luând ca exemplu pragmatic orașul circular, multiplele situații de regenerare
urbană din Europa (i.e. Amsterdam, Barcelona, etc.) ne arată cât de vital este ca
investițiile în infrastructura „hard” să fie însoțite de componenta „soft”, prin care
comunitatea să fie activ implicată în transformarea orașelor. Este necesar ca proiectele de regenerare urbană pentru care se alocă aceste investiții să fie unele pe care
comunitatea le îmbrățișează, proiecte care pun în prim plan locuitorii și nevoile lor.
Majoritatea orașelor din România au nevoie de o viziune pe termen lung, de planificare strategică iar procesul de colaborare cu locuitorii este absolut necesar pentru
transformarea urbană. Orașele care înțeleg competiția pentru resursele umane și
financiare și care vor avea parte de o administrație pro-activă și un ecosistem urban
colaborativ și efervescent vor realiza această transformare cu succes.
Studiul realizat de Europe House Ambrosetti și Fundația Enel „Circular Europe.
How to successfully manage the transition from a linear to a circular world” subliniază
relevanța educației atât a cetățenilor cât și a companiilor ca cel mai urgent domeniu
de acțiune pentru încurajarea tranziției la un model de afacere circular în cadrul
companiilor.
Abilitățile și cunoștințele în domeniul economiei circulare sunt necesare în diferite domenii ale administrației publice și în afaceri. Trecerea de la o paradigmă liniară la una circulară este un proces complex. Din acest motiv, educația va juca un rol
cheie în transformarea societății într-una circulară. Oamenii și companiile trebuie să
fie sprijiniți să învețe despre economia circulară și beneficiile acesteia, concentrându-se pe abordări interdisciplinare, bazate pe proiecte participative. Scopul este de a
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ajuta oamenii să înțeleagă modul în care pot influența sistemele complexe din jurul
lor și de a instrui lucrătorii pentru noile abilități cerute de noua paradigmă.
Remarci finale și recomandări
Pentru a trece la o economie circulară, avem nevoie de structuri și legislație favorabile, dar și de angajamentul tuturor părților interesate, de la autorități la mediul
academic, mediul de afaceri și la cetățeni.
Există o reală oportunitate pentru România ca țară să accelereze la tranziția către o economie circulară pentru creșterea sănătății economiei românești și pentru
a deveni jucători mai activi în piața europeană și globală.
În România, efortul statului în tot acest proces de tranziție va trebui sa crească, în primul rând prin procese de digitalizare și debirocratizare, dar și dinamizarea
relației cu instituțiile publice și private. Există și nevoia de intervenție pe partea
instituțională în vedera implementării de măsuri pentru încurajarea economiei circulare, dar și clarificarea valorii economiei circulare prin creșterea gradului de conștientizare a publicului și promovarea comunicării asupra beneficiilor economiei
circulare în rândul cetățenilor.
Pentru a beneficia în mod eficient de avantajele economiei circulare, este necesar să avansăm în continuare trecerea de la un model de dezvoltare liniar la unul
circular. Pentru a spori și utiliza beneficiile modelului circular, studiul elaborat de
Europe House Ambrosetti și Fundația Enel a identificat zece aspecte care implică
acțiuni politice specifice:
1. Definirea strategiilor naționale pentru statele membre ale UE pentru o dezvoltare economică compatibilă cu modelul circular.
2. Redefinirea guvernanței economiei circulare pentru a sprijini tranziția strategică și intersectorială.
3. Utilizarea legislației pentru îmbunătățirea tranziției circulare.
4. Nivelarea terenului de joc cu soluții liniare.
5. Utilizarea sistemului financiar ca pârghie pentru promovarea cercetării și
dezvoltării economiei circulare și a celor mai bune practici.
6. Abordarea lipsei unor metrici clari care să ofere o definire cuprinzătoare și
omogenă a circularității.
7. Transformarea modelelor de afaceri orientate spre gestionarea deșeurilor în
modele circulare.
8. Promovarea măsurilor transversale și coordonate pentru toate sectoarele
implicate în tranziția economiei circulare.
9. Utilizarea economiei circulare ca un cadru pentru a reimagina orașele și zonele urbane.
10. Promovarea culturii și conștientizarea beneficiilor asociate economiei circulare în rândul cetățenilor și companiilor.

Energia nucleară – facilitator al tranziției
pentru economia sustenabilă
Cosmin Ghiță

Tranziția energetică: rolul energiei nucleare în decarbonizare
La nivel global, european și national suntem în plin proces de tranziție către sursele curate de producere de energie electrică. Provocarea majoră a acestei tranziții
constă în decarbonizarea sectorului energetic, printr-un mix de surse fără emisii
de CO2, și în asigurarea simultană a securității energetice, a resurselor și a unui
preţ sustenabil pentru consumator. Acesta este momentul potrivit pentru investiții masive în sectorul energetic. Toate aceste investiții, ca și în cazul nuclearului,
au efecte de creştere economică, dezvoltarea lanțului de aprovizionare, dezvoltarea
unor sectoare asociate.
Pactul Verde European și Taxonomia pentru Finanţare Sustenabilă emisă
pentru a transpune în practică obiectivele de mediu ale Uniunii Europene vizează
atingerea țintei de zero emisii de carbon până în anul 2050, țintă pe care statele
membre, inclusiv România, și-au asumat-o. În cadrul ședinței Consiliului Europei
din 10-11 decembrie 2020, ținta de decarbonizare care trebuie atinsă până în 2030,
etapă intermediară, a fost accelerată de la 40% la 55%. Această ţintă ambițioasă nu
poate fi atinsă fără utilizarea tuturor energiilor cu emisii scăzute de carbon, inclusiv
a energiei nucleare, accelerarea reprezentând în sine un motiv pentru investirea în
capacităţi adiționale de producere de energie cu emisii scăzute de carbon.
În comunicarea Comisiei Europene „A clean planet for all”, din noiembrie 2018,
se afirmă faptul că „până în 2050, mai mult de 80% din energia UE va proveni din
energie regenerabilă. Împreună cu energia nucleară, cu un procent de circa 15%, aceste surse vor forma coloana vertebrală a unui sistem energetic european fără emisii de
carbon”. Raportul IPCC „Global Warming of 1.5°C” , din octombrie 2018, recunoaşte
rolul esenţial al energiei nucleare în menţinerea încălzirii globale sub 1,5 °C.
Raportul de analiză realizat de Joint Research Center și publicat în luna martie
a anului 2021 asupra întregului lanţ de aprovizionare al energiei nucleare, concluzionează faptul că aceasta este o sursă curată, capabilă să contribuie, alături de
energia regenerabilă, la atingerea țintelor de decarbonizare.

ECONOMIA CIRCULARĂ, INSTRUMENT PENTRU ECONOMIA SUSTENABILĂ / 343

Comisia Europeană a lansat în luna iulie 2021, „Fit for 55%”, un pachet legislativ puternic corelat cu Green Deal, care își propune să accelereze ritmul decarbonizării până la nivelul anului 2030, concret, prin reducerea emisiilor de CO2 cu 55%
până la nivelul anului 2030, raportat la nivelurile din anul 1990.
Având în vedere impactul asupra mediului, propunerile Comisiei Europene reprezintă un set de măsuri adecvate, aliniate scopului Europei de a deveni primul
continent neutru din punct de vedere climatic, făcând din Green Deal o realitate,
cu suportul politicilor ambițioase transpuse în „Fit for 55”.
Pachetul „Fit for 55” include politici cu impact asupra sectorului energetic,
transporturilor, taxării, eficienței energetice crescute, mecanismul Carbon Border
Adjustment și schema de comercializare a certificatelor de emisii (Emissions Trading Scheme-ETS), toate cu impact semnificativ asupra sectoarelor industriale, cu
precădere asupra celui energetic, din punctul de vedere al capabilităților de reducere a emisiilor de CO2, pornind de la condiția esențială: aceea a neutralității tehnologice.
„Fit for 55” devine astfel aplicabil unui serii de sectoare diverse, industrii, clădiri, transport, însă provocarea majoră derivă din atingerea punctului de echilibru
între revigorarea economică post-COVID și atingerea țintelor din acest pachet, fără
a împiedica anumite sectoare să atingă performanta și creşterea necesare, cu impact direct asupra dezvoltării și resurselor umane.
În acest context, Taxonomia, în sensul includerii, fără discriminare, a tuturor surselor fără emisii de CO2 va juca un rol esenţial. „Fit for 55” trebuie să fie o
platforma pentru incurajarea investițiilor în surse curate de energie, într-un ritm
avansat, cu accent prioritar pe datele științifice rezultate din raportul JRC solicitat
de Comisia Europeană, rezultate confirmate de cele două grupuri de experţi independenți care au evaluat raportul (SCHEER și grupul constituit în baza art. 31 din
Tratatul EURATOM).
Energia nucleară are un rol fundamental din acest punct de vedere. Lipsa emisiilor de CO2, ETS și mecanismul transfrontalier de ajustare a carbonului, toate
aceste propuneri furnizează un cadru în care energia nucleară poate contribui semnificativ la atingerea țintelor de decarbonizare.
Flota actuală de reactoare dar, în egală măsură, extinderea capabilităților nucleare sunt și se vor dovedi în timp o necesitate absolută pentru asigurarea securității în aprovizionare. Așadar, includerea energiei nucleare în Taxonomie în așa fel
încât să permită statelor dezvoltarea de proiecte în timp util, timpul fiind un factor
esenţial în contextul atingerii țintelor de decarbonizare, devine nu doar un adjuvant, ci o condiţie esențială în atingerea obiectivelor din „Fit for 55”.
Se estimează că fără investiții în industria nucleară, două treimi din capacitățile existente în economiile dezvoltate vor fi închise până în 2040, ceea ce ar conduce
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la o creştere a costului tranziției către o economie sustenabilă cu 1,6 trilioane de
dolari. La acest aspect se adaugă revigorarea economică post Covid, iar experiența
ne spune că dezvoltarea implică o creştere a emisiilor de CO2.
În acest context, neutralitatea tehnologică trebuie să devina coloana vertebrală a decarbonizării. Orice dezbatere dincolo de dovezile științifice asupra rolului
surselor fără emisii de CO2 va determina întârzieri și va fi o provocare majoră în
atingerea țintelor și menţinerea costurilor asociate.
Lipsa emisiilor de CO2, disponibilitatea 24/7, costurile reduse pe perioada
de operare sunt trei aspecte esențiale în acest proces de tranziție pentru sistemul
energetic, mediu și consumator. În plus, energia nucleară oferă soluții competitive
pentru industriile intens consumatoare de energie, incluse în cadrul „Fit for 55”.
Mai mult, pachetul „Fit for 55” are nevoie de inovaţii pentru susţinere pe termen lung. Industria nucleară a venit deja cu una, reactoarele mici modulare, și va
juca un rol esenţial în producția de hidrogen curat, fie că vorbim de flota existentă
de reactoare, fie că vorbim de inovaţie, prin SMR.
Potrivit raportului National Center for Environmental Information pe 2020,
trendul la nivel global arată că există mai degrabă o tendinţă de încălzire decât de
răcire, cu o creştere a temperaturii de 0,08 grade Celsius pe decadă începând cu
1880. În prezent, există câteva taxonomii care evaluează sectoare în baza contribuției curate la decarbonizare: CBI, Uniunea Europeană, China, Japonia, Franţa,
Olanda. Toate aceste taxonomii au un focus și obiective similare și toate servesc
scopul de a oferi o sinteză științifică pentru decidenți, investitori și alți stakeholderi interesați de dezvoltare sustenabilă. Multe dintre barierele actuale au la bază
o serie de discrepanțe, în timp de statele și operatorii economici fac eforturi pentru
dezvoltarea unui cadru internaţional de cooperare prin asimilarea diferitelor cadre
de decarbonizare.
Decarbonizarea globală necesită o abordare comună globală, cu aceleași criterii
de evaluare bazate pe conceptul de level-playing field care să permită tuturor statelor să accelereze ritmul decarbonizarii în interiorul aceluiași cadru. Decarbonizarea
are scop transfrontalier. Diferitele taxonomii, disponibile în prezent, se concentrează preponderent pe rolul regenerabilelor, însă, din punct de vedere al ritmului
de implementare și al costurilor, o decarbonizare profundă se bazează pe o abordare comună, neutră tehnologic.
Realizarea unei taxonomii globale ar fi necesară pentru atingerea obiectivelor
climatice prin dezvoltarea unui lanţ de furnizare global pentru asigurarea sprijinului sectoarelor intensive CO2. Ceea ce este relevant coroborat cu noțiunea de
taxonomie globală este armonizarea legislației, reglementărilor și modalității de
licențiere pentru a furniza cadrul de respectare unitară și de accelerare a proiectelor, în special a inovațiilor tehnologice, de tipul reactoarelor mici modulare. De
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asemenea, crearea unei taxonomii globale ar consolida parteneriatele de afaceri cu
pool-ul financiar pentru o creştere a nivelului de încredere în proiecte noi, first-ofa-kind, planuri coerente și predictibile de investiții, un climat de piaţă stabil, un
nivel ridicat de atragere și menţinere a personalului specializat.
Un mediu curat este o necesitate absolută pentru generaţiile viitoare, însă tot o
necesitate absolută este utilizarea la potenţial maxim a tuturor surselor fără emisii
de CO2, într-o manieră sustenabilă, neutră, echilibrată.
Condiția necesară și suficientă este să ai resurse. România are aceste resurse.
Ceea ce România are nevoie este un plan coerent și integrat de investiții în noi capacitați. În mod evident, toate politicile energetice converg spre eco-economie în
sensul fundamental al Green Deal. Suntem încă în plină fază de tranziție. Sistemele
energetice radical modificate nu pot să apară peste noapte, așadar România, cat și
celelalte state membre UE, îşi valorifică resursele disponibile până la momentul în
care un mix energetic 100% decarbonizat va putea exista în asa fel încât să suporte
toate condiționările de sistem, consum, mediu și populaţie.
Niciun sistem energetic cu adevărat robust nu poate funcționa în mod real
doar pe baza surselor regenerabile. Atingerea țintelor de decarbonizare, necesită
un mix bine gândit de surse: surse aflate în complementaritate care să permită sistemului energetic funcţionare constantă, cu un nivel extrem de scăzut de factori
dependenți.
În domeniul energiei și în special al energiei nucleare, traversăm o perioadă
de transformare și revigorare cu atenţie sporită acordate schimbărilor climatice.
Este un efort conjugat la nivel internaţional de a adapta politici energetice, de a
construi mixuri energetice curate pe termen lung bazate pe capabilitățile statelor,
de a promova tehnologii noi și de a ne asigura că politicile și realităţile conduc către
țintele stabilite.
Ceea ce este cert este că sistemele energetice au nevoie de reziliență și sustenabilitate. Aceste două coordonate majore au la baza sursele de energie cu emisii
scăzute de CO2, pe care fiecare stat mizează în această nouă paradigmă.
Conform PNIESC, România îşi propune să reducă emisiile de CO2 cu 43,9%
până în 2030 și totodată să reducă dependența de importuri de la 20,8% astăzi la
17,8% până în 2030.
Procentul energiei nucleare va crește la 1975 MW la nivelul anului 2030 după
punerea în funcțiune a Unității 3 CNE Cernavoda și cu încă 700 MW după punerea
în funcțiune a Unității 4 în 2031.
Investiții strategice pe termen lung: creşterea capacității nucleare
la nivel național
În noua paradigma în care tehnologiile pe bază de cărbune sunt în proces de „phase
out”, cererea de energie crește ca urmare a electrificării unor noi sectoare, precum

346 / Caiet documentar 6 România sustenabilă

cel al mobilității și al clădirilor, iar ponderea energiilor regenerabile în mixurile naţionale creste ca urmare a scăderii costurilor acestor tehnologii, o nouă provocare
reiese din necesitatea de a compensa caracterul intermitent al regenerabilelor cu
surse de producţie în bandă cu emisii scăzute. Iar aici energia nucleară este cea care
poate și trebuie să joace rolul principal.
De asemenea, criza economică generată de pandemia de COVID 19 a scos în
evidenta noi cerinţe pentru sistemele energetice naţionale, precum și nevoia orientării pe termen lung, pe proiecte sustenabile pentru relansarea economică în UE.
Masurile către care guvernele se orientează în viitorul apropiat privind investițiile
în infrastructură și energie țin cont atât de impactul asupra mediului, cat și de reziliența capacităților de producţie în fața unor potențiale crize viitoare.
În industria nucleară, România, prin SNN, are proiecte strategice, capabile să
ofere sistemului energetic securitate în aprovizionare, reziliență, disponibilitate,
fără emisii de CO2, descrise în cele ce urmează.
Retehnologizarea Unității 1: Retehnologizarea Unității 1 echivalează cu
încă 30 de ani de operare sigură a Unității 1, cu impact asupra reducerii emisiilor de CO2 în România. Unitățile nucleare au o durată de viață estimată iniţial de
aproximativ 30 de ani, durată care poate fi prelungită cu încă 30 de ani, prin realizarea unor investiții de înlocuire a unor componente și echipamente vitale pentru
producţie. Practic, cu mai puţin de jumătate din costul unui reactor nuclear nou se
obțin încă 30 de ani de funcţionare în condiţii de securitate nucleară.
Proiectul Unităților 3 și 4 : Proiectul Unităților 3 și 4 de la CNE Cernavoda
trebuie înțeles într-un context mai larg european și internaţional al tranziției către
surse cu emisii scăzute de carbon în lupta cu încălzirea climatică. Uniunea Europeană și Statele Membre implicit și-au asumat ambițioasă ţintă de a reduce la 0 emisiile de CO2 din sectorul de producere al energiei până în anul 2050, cu un milestone
important în anul 2030 de reducere a emisiilor cu 55%. Această ţintă ridică provocări pentru multe state care în baza principiului neutralității tehnologice, inclus în
Tratatul de Funcţionare al UE (TFUE), se orientează spre surse de energie care să
asigure atingerea țintelor de mediu, dar și consumul intern într-un mod care să utilizeze resursele naturale ale tarii și să permită menţinerea unui tarif stabil pentru
populaţie și industrie. Așa numită „tranziție justă” îşi propune alocarea de fonduri
pentru a facilita implementarea de tehnologii cu emisii reduse în state puternic
dependente de combustibili fosili.
Construcția de capacităţi nucleare adiționale în România nu numai că ar permite utilizarea unor active care în prezent nu generează valoare, dar vor pune
România pe o pantă ascendentă spre relansare industrială, prin crearea condiţiilor
de infrastructură energetică sustenabilă, fără emisii și la cost sustenabil. Cel mai
recent raport cu privire la costurile energiei electrice 2020 emis de Agenția Inter-
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naţională pentru Energie în colaborare cu NEA OECD, arată faptul că noile proiecte
nucleare au un cost competitiv comparativ cu celelalte surse cu emisii scăzute de
carbon, în special în sistemele energetice cu o pondere crescută a surselor intermitente iar proiectele de extindere a duratei de viață a reactoarelor nucleare existente
conduc la obţinerea celui mai scăzut cost al electricității, nu numai dintre sursele cu
emisii reduse de carbon, ci dintre toate sursele de energie (în medie 32 USD/MWh,
comparativ cu 50 USD/MWh pentru energia eoliană și 56 USD/MWh penru panourile solare montate în parcuri, adică la scală mare). Costul mediu (levelized cost of
electricity) pentru o nouă centrală nucleară pornită de la zero este de 69 USD/MWh
comparativ cu o centrală pe gaze pe 91 USD/MWh spre exemplu.
Producția Unităților 3 și 4 prefigurate a fi finalizate în anul 2031 se va duce în
primul rând către suplinirea consumului intern, care cunoaşte o creştere lentă dar
care se va accelera pe măsură ce noi sectoare industriale vor deveni consumatoare
de energie și pe măsură ce va creste cererea pentru energie curată, acționând ca un
motor de relansare economică, creare de locuri de muncă și păstrare în țară a talentelor și, în al doilea rând, către conturarea poziției României regional.
Prin raportare la masurile sporite rezultate din pachetul legislative „Fit for 55”,
inovația tehnologică este o necesitate, industria nucleară fiind printre primele care
s-au adaptat rapid acestei nevoi, asigurând pe lângă stabilitate și disponibilitate,
flexibilitate și modularitate.
Este de menţionat tot aici și interesul Nuclearelectrica pentru dezvoltarea reactorilor mici modulari, tehnologie evolutivă care prezintă beneficii clare din
perspectiva costurilor de construcţie și operare, a volumului redus de deşeuri și al
sistemelor pasive de securitate nucleară. SMR reprezintă un răspuns al industriei
nucleare la noile cerinţe de producere descentralizată a energiei și de reducere a
timpului și costurilor de construcţie. În prezent, în lume se află în dezvoltare peste
80 de designuri de reactoare mici modulare de diferite tehnologii. Nuclearelectrica are încheiat un Memorandum de cooperare cu Nuscale, compania americană
care a dezvoltat unul dintre cele mai avansate designuri care a primit deja acordul
autorității de reglementare din SUA pentru a construi un prototip. De asemenea,
Nuclearelectrica a primit un grant din partea Agentiei SUA pentru Comert și Dezvoltare pentru a identifica potențiale amplasamente pentru reactoare SMR în
România.
Coroborat, SNN este interesată în egală măsură de producerea de hidrogen
curat, combustibil al viitorului capabil să decarbonizeze sectoare industriale greu
de decarbonizat precum transporturile, industria grea. Conform Strategiei pentru
Hidrogen pentru o Europă neutră din punct de vedere climatic, Uniunea Europeană
îşi propune să producă o cantitate de 10 milioane de tone de hidrogen curat pe an
până în 2030, crescând contribuția acestuia în mixul energetic de la 2% astăzi la
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13-14% până în 2050. Pentru a atinge acest scop, UE urmează să investească 470
miliarde de euro prin Green Deal și Fondul pentru o Tranziție Justă.
Esg – valoare adăugată decarbonizării prin surse nucleare
Industria nucleară din România are un impact socio-economic semnificativ pentru
dezvoltarea comunităților, iar acest impact implică existența mai multor sectoare
în care influența nuclearului aduce contribuții pozitive pentru România. Pe partea
de protecţia mediului, energia nucleară este o sursă curată de producere de energie
electrică, iar de la punerea în funcțiune a Unităților 1 şi 2 s-a evitat răspândirea în
atmosferă a 170 milioane tone de CO2 care ar fi fost altfel evacuat în atmosferă
dacă aceeaşi cantitate de energie electrică ar fi fost produsă prin surse convenționale. 170 milioane tone de CO2 este cantitatea echivalentă produsă de toate autoturismele din România timp de 8 ani și jumătate. Anual, prin funcţionarea celor
2 Unităţi CNE Cernavoda, se evită eliberarea în mediu a 10 milioane tone de CO2,
echivalentul a cantității de CO2 emise de toate autoturismele din Muntenia și din
centrul României într-un an sau al cantității de CO2 generate în urma utilizării
energiei, timp de un an, în toate casele individuale din România construite după
1980. La nivel national, contribuția energiei nucleare în totalul producției de energie este de 18%, iar contribuția în totalul producției de energie fără emisii de CO2,
la nivel naţional de 33%.
După intrarea în exploatare comercială a Unităților 3 şi 4, după anul 2030,
impactul socio-economic al SNN va creşte astfel: 20 milioane tone de CO2 vor fi
evitate anual, se vor asigura 19.000 locuri de muncă, contribuția energiei nucleare
în totalul producției de energie, la nivel naţional, va fi de 36%, în timp ce contribuția în totalul producției de energie fără emisii de CO2, la nivel naţional, va fi 66%.
Un rol esenţial al industriei nucleare din România este dat de contribuția de
5,7 miliarde euro în PIB, generând direct 2.300 de locuri de muncă și indirect 9.000
de locuri de muncă. 5,7 miliarde euro contribuţie în PIB este echivalentul costurilor funcționării tuturor școlilor gimnaziale din România timp de 2 ani și jumătate,
funcționării tuturor liceelor, colegiilor și școlilor de arte și meserii din România
timp de 4 ani sau construirea a 77 de spitale și funcționarea tuturor spitalelor din
România timp de un an.
SNN, parte a vieţii publice din România, contribuie cu resurse proprii la îmbunătăţirea calității vieţii din comunităţile vizate de proiectele de CSR și de sponsorizările acordate de companie. Implicarea SNN în societate este necesară pentru a
contribui la dezvoltarea unei societăți românești durabile și performante. Proiectele de CSR și sponsorizările vizează cele mai urgente nevoi ale comunităților și
mediului înconjurător, pentru a participa activ la îmbunătăţirea condiţiilor de trai,
prin angajamentul SNN de a susţine parteneriate strategice cu societatea civilă.
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Astfel, investirea unei cote a profitului anual al SNN în acţiuni de CSR și sponsorizări constituie o parte integrantă a strategiei de dezvoltare a companiei în perioada
2015-2025.
Prin acțiunile sale, SNN răspunde la problemele reale ale comunității și aduce o
contribuţie la schimbarea în bine de care societatea româneasca are nevoie pentru
egalitatea șanselor, creşterea nivelului de trai și accesul la resurse și pentru creşterea generației viitoare. SNN se ghidează după principiul că activitățile economice
necesită, din ce în ce mai mult, un fundament etic care poziționează omul, mediul
și considerentele sociale în centrul activității economice. În acest sens, activitatea
de CSR a companiei se concretizează prin 10 milioane lei alocați către proiecte ale
societăţii civile anual și peste 2 milioane de români impactați anual în proiecte în beneficiul comunității.
Raportarea non-financiară anuală a SNN este elaborată în conformitate cu
Directiva 2014/95/UE a Parlamentului European și Consiliului, pe baza Ghidului
privind raportarea informațiilor nefinanciare și conţine informaţii nefinanciare și
informaţii privind diversitatea activităților companiei, relevante, utile și aplicabile
unui producător de energie nucleară cum este SN Nuclearelectrica SA, exemplificate prin indicatori de performanță care să permită tuturor categoriilor de public
interesate, o comparare a rezultatelor relevante anual, prin raportare la politicile,
procedurile și autorizațiile aplicabile și utilizate de SNN. Declarația conţine informaţii și date cu privire la activitățile de bază care influențează atât compania, cât și
stakeholderii acesteia, mediul înconjurător și populația și oferă o descriere complexă a tuturor factorilor de impact, modului de gestionare și rezultate în scopul ilustrării responsabilității companiei față de toate aceste categorii de public și mediul
înconjurător.
– SNN operează și raportează complex asupra:
– Impactului mediului înconjurător: emisii, proceduri, mod de lucru, rezultate
comparate
– Social: egalitate și diversitate, preocuparea pentru angajaţi, respectarea
drepturilor omului
– Guvernanța corporativă: drepturile de vot, responsabilitatea Consiliului de
Administrație, implicarea stakeholder-ilor
– Diferenţe specifice ale industriei nucleare
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Indicatorii ESG (Environmental, Social, Governance)/SDG
(Sustainable Development Goals) și implementarea lor
în mediul de business din România
Monica Movileanu

Suntem într-un moment de cotitură. Factorii financiari nu mai sunt priviți ca factori preeminenți ai valorii.
Pentru a avea succes, mediul de afaceri trebuie să gestioneze cele mai importante probleme cu care se confruntă omenirea astăzi și, prin urmare, companiile
trebuie să demonstreze modul în care creează valoare – pentru investitori și pentru
societate – prin raportare corectă, completă și relevantă.
Cerințe legale actuale și anticipate pentru raportare transparentă
Presiunea privind raportarea non-financiară (Environment Social and Governance)
a fost generată atât de cadrul legislativ, cât și promovarea activă realizată de diferite
instituții și de societate.
Dintre cele mai relevante măsuri, putem menționa:
– Concluziile Agendei 2030 adoptate de UE precum și Acordul de la Paris –
Convenția-cadru a ONU asupra schimbărilor climatice (ratificată de UE în 2016)
– The European Green Deal (2019) – Pactul Verde European este Strategia de
dezvoltare a UE 2050 care include: Net zero emisii GES – 2050, Creștere economică
bazată pe resurse regenerabile, Tranziția către economia circulară, Tranziția justă
(socio-economică către o economie verde)
– Directiva de raportare non-financiară (CSRD) a Comisiei Europene
– Alte cerințe de raportare: Sustainable Finance Disclosure Regulament
(SFDR), Taxonomy Regulation
Agenda ONU 2030
România s-a alăturat liderilor celor 193 state membre ale ONU la Summit-ul privind dezvoltarea, din septembrie 2015, adoptând Agenda 2030 pentru dezvoltare durabilă, un program de acţiune globală în domeniul dezvoltării cu un caracter
universal şi care promovează echilibrul între cele trei dimensiuni ale dezvoltării
durabile – economic, social şi de mediu. Agenda 2030 cuprinde cele 17 Obiective de

Dezvoltare Durabilă (ODD), reunite informal şi sub denumirea de Obiective Globale. Prin intermediul Obiectivelor Globale, se stabilește o agendă de acţiune ambițioasă în vederea eradicării sărăciei extreme, combaterii inegalităților şi a injustiției
şi protejării planetei până în 2030.

În România, Strategia Națională de Dezvoltare Durabilă 2030 a fost adoptată
pentru a integra obiectivele de dezvoltare durabilă, adoptate inclusiv la nivel european. Este necesară o corelare strânsă între prevederile strategiei și actele legislative de raportare
non financiară la nivelul UE. Necesitatea este completată și de pregătirea României pentru conformare cu noua legislație propusă pentru raportarea
nefinanciară, de către Comisia Europeană – propunerea de Directivă privind raportarea sustenabilității corporative – CSRD publicată în aprilie 2021.
O analiză recentă a progresului României în
atingerea obiectivelor plasează România pe penultimul loc din Uniunea Europeană (locul 30 din 31
de țări evaluate) (Sursa figura din dreapta – https://eu-dashboards.sdgindex.org/rankings).
Un progres substanțial se înregistrează pentru două dintre cele 17 obiective, și o îmbunătățire moderată pentru alte 4, în timp ce România
stagnează sau regresează în îndeplinirea celorlalte
obiective.
La nivel național, progresul este în prezent
monitorizat de Institutul Național de Statistică
care însă nu are date furnizate de mediul de afaceri, baza informațiilor fiind datele disponibile la
instituții guvernamentale.

352 / Caiet documentar 6 România sustenabilă

Urmează ca baza de date să fie actualizată și completată cu indicatori, pe măsura dezvoltării acestora și a colectării de date.
Implementarea obiectivelor de dezvoltare durabilă ale Agendei 2030 în
România
Departamentul pentru Dezvoltare Durabilă din cadrul Secretariatului General al
Guvernului coordonează activitățile pentru implementarea celor 17 obiective de
dezvoltare durabilă ale Agendei 2030 pentru dezvoltare durabilă, adoptată de Adunarea Generală a ONU. Proiectul „România Durabilă”, finanțat din fonduri europene, are drept scop implementarea Strategiei Naționale pentru Dezvoltare Durabilă
a României 2030 (SNDDR).
Perioada de implementare a proiectului este august 2019 – august 2022, iar
principalele rezultate așteptate sunt: un plan de acțiune pentru implementarea
SNDDR, înființarea Consiliului Consultativ pentru dezvoltare durabilă, un organism
cu rol consultativ, un plan de comunicare pentru implementarea SNDDR, stabilirea
unui set de indicatori naționali și elaborarea Codului Român al Sustenabilității.
În vederea elaborării Codului Român al Sustenabilității, Secretariatul General al Guvernului, prin Departamentul de Dezvoltare Durabilă a semnat cu Consiliul German pentru Dezvoltare Durabilă un Memorandum de Înțelegere, pentru a
beneficia de experiența Germaniei în ceea ce privește mecanismele de raportare a
informațiilor de natură non financiară aplicabile entităților raportoare, dar și raportării voluntare a IMM-urilor.
România va prelua modelul german de raportare pe un standard aliniat la o
serie de indicatori GRI și adaptat atât companiilor mari cât și IMM-urilor, standard
în curs de adaptare în Germania la noile cerințe UE și aliniere la ODD ale ONU.
Cadrul legal de raportare a performanței în sustenabilitate
În prezent Directiva 2014/95/UE în ceea ce privește prezentarea de informații non
financiare și de informații privind diversitatea de către anumite întreprinderi și
grupuri mari (Non-Financial Reporting Directive, NFRD) transpusă (prin Ordinul Ministrului Finanțelor Publice nr. 1938/2016 privind modificarea și completarea unor reglementări contabile și Ordinul Ministrului Finanțelor Publice nr.
3456/2018 privind modificarea şi completarea unor reglementări contabile) lasă
loc de flexibilitate în punerea în aplicare a prevederilor sale, deoarece nu impune
utilizarea unui standard sau a unui cadru de raportare non-financiară și nici nu are
cerințe detaliate de raportare, precum un minim de indicatori cheie de performanță impuși – KPI sau indicatori pe sectoare de activitate.
În consecinţă, legislația în forma actuală oferă companiilor o flexibilitate semnificativă în modul de raportare a performanței. În plus, pentru conformare, enti-
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tățile pot fie să includă o declarație nefinanciară în raportul anual sau pot pregăti
separat un raport de sustenabilitate.
În ceea ce privește calitatea informațiilor non-financiare publicate, există probleme atât pentru utilizatorii datelor cât și pentru cei care elaborează rapoartele cu
informații non financiare. Ne referim aici, în special, la o lipsă de comparabilitate,
fiabilitate și relevanță a informațiilor nefinanciare furnizate, cauzate de lipsa unui
standard de raportare impus.
De asemenea, trebuie remarcat faptul că unele noi acte legislative ale UE, inclusiv Regulamentul (UE) 2019/2088 privind informațiile privind durabilitatea
în sectorul serviciilor financiare (Sustainable Finance Disclosure Regulament –
SFDR), Regulamentul (UE) 2020/852 privind instituirea unui cadru care să faciliteze investițiile durabile (Taxonomy Regulation) și modificarea Regulamentului (UE)
2019/2089 privind indicii UE de referință, își pot îndeplini pe deplin obiectivele
numai dacă informațiile din sfera ESG de la entitățile din mediul de afaceri sunt
disponibile, relevante, comparabile și de calitate adecvată.
Prevederi în noua Directiva UE de raportare non-financiară
Noua propunere de Directivă include cerințe de audit, precum și elaborarea unui
standard cu indicatori. Alte prevederi includ digitalizarea raportării precum și raportarea analizei de materialitate. Conform consultărilor ne așteptăm ca standardul sa fie aliniat la standardul GRI și alte standarde internaționale de raportare,
iar pentru IMM-uri sa existe o versiune simplificată. Este deosebit de importantă
cuantificarea contribuției IMM-urilor deoarece acestea reprezintă peste 99% din
companiile din economie şi angajează aproximativ două treimi din salariaţi.
În plus, la nivel global, elementele de informare din standardul GRI pot fi deja
folosite pentru raportare în cadrul ODD-urilor și a țintelor specifice acestora, ultima versiune a alinierii GRI la ODD-uri fiind actualizată în septembrie 2020.
În acest context, organizațiile din întreaga lume trebuie să se pregătească pentru viitoarele schimbări și să investească în sustenabilitate și creare de valoare pe
termen lung.
Riscurile și oportunitățile asociate ESG: Cu ce se confruntă organizațiile
Riscurile și oportunitățile asociate cu problemele ESG au un impact real și măsurabil asupra companiilor, care nu-și permit pierderea interesului investitorilor, a
fondurilor de capital privat și a instituțiilor financiare. Presiunea reglementărilor
și a pieței, precum și presiunea investitorilor/acționarilor sunt menite să conducă
treptat către o transformare a economiilor globale și a organizațiilor. Organizațiile
se confruntă cu:
– Noi condiții pentru a strânge capital
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– Definirea strategiei de sustenabilitate
– Raportarea non financiară
Noi condiții pentru a strânge capital
Imboldul pentru o schimbare economică reală este așteptat să vină din sectorul
financiar, acesta fiind unul din domeniile pe care Uniunea Europeană (UE) își concentrează atenția. Scopul lor este de a redirecționa finanțarea către afaceri sustenabile și de a crea noi condiții pentru strângerea de capital. Instituțiile financiare
vor trebui să includă oportunități și riscuri non financiare în procesele de investiții
și finanțare. Regulamentul UE privind publicarea informațiilor financiare (SFDR),
care a început să se aplice din 10 martie 2021, solicită investitorilor financiari să
ia în considerare riscurile ESG și să integreze problemele ESG în strategiile lor de
investiții.
Provocări pentru investitori
• Nivelul de pregătire al investitorilor pentru implementarea SFDR este moderat.
• Investitorii nu au o politică de implicare în monitorizarea companiilor din
perspectiva riscurilor ESG.
• Majoritatea fondurilor de investiții nu au luat încă decizii cu privire la evaluarea investițiilor din perspectiva sustenabilității.
• În prezent, mare parte dintre investitori nu iau în considerare aspectele
non-financiare în criteriile privind portofoliul de investiții.
• Piața românească nu are o abordare standard a surselor de informații, a criteriilor de evaluare a companiilor din portofoliu și a investițiilor din perspectiva
ESG. În prezent, investitorii folosesc un amestec de surse, bazându-se doar într-o
mică măsură pe rapoartele non-financiare publicate de companii.
• Societățile de pe piața românească sunt insuficient pregătite să ofere investitorilor informațiile legate de ESG cerute de SFDR.
• Investitorii au o părere slabă despre calitatea declarațiilor / rapoartelor
non-financiare prezentate de companii în acest moment.
• Investitorii consideră drepturile omului, problemele sociale și cele de mediu
ca fiind cele mai dificile de transpus în indicatori non-financiari. Cu toate acestea,
investitorii intenționează să includă aceste criterii în evaluarea companiilor. Fiecare dintre acestea va include: • indicatorii ce vorbesc despre amprenta de carbon, în
special cantitatea de emisii de gaze cu efect de seră; • dacă organizația are o politică
climatică și de mediu cu obiective măsurabile de reducere; • indicatori ce descriu
cantitatea de energie consumată.
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Aspectele legate de mediu pe care investitorii le consideră ca fiind cele mai importante în evaluarea companiilor sunt:
• Indicatori asociați amprentei de carbon, în special cantitatea de emisii de
gaze cu efect de seră
• Indicatori asociați cu cantitatea de energie consumată
• Indicatori asociați cu cantitatea de apă utilizată
• Indicatori despre deșeurile produse
• Politică climatică și de mediu cu obiective măsurabile de reducere a impactului asupra mediului
Aspectele sociale legate de angajați sunt extrem de importante pentru investitori.
• Indicatori despre diferența de remunerare între femei și bărbați – compania
are o politică de remunerare (nu numai pentru membrii consiliului de administrație și de supraveghere, ci pentru toți angajații sau cel puțin majoritatea lor);
• Indicatori asociați cu raportul accidentelor – compania are un cod de etică;
• Indicatori despre numărul cazurilor de discriminare și metodele de soluționare a acestora – compania are o politică în privința denunturilor;
• Indicatori despre diversitatea forței de muncă – compania are o politică de
diversitate.
Strategia de sustenabilitate – o cerință de reglementare
sau o ambiție pe termen lung?
Schimbările semnificative de reglementare și tranziția către modele de operare durabile pe termen lung sunt, în prezent, o provocare majoră pentru mediul de afaceri. Ritmul și direcția stabilite de Comisia Europeană, precum și de organizațiile
internaționale și inițiativele globale, inclusiv Organizația Națiunilor Unite și Forumul Economic Mondial, nu lasă loc de interpretări: companiile din întreaga lume
trebuie să urmărească o dezvoltare responsabilă, luând în considerare nu numai
creșterea veniturilor, ci și impactul activităților lor asupra mediului în care acestea
funcționează. În plus, există o presiune din partea părților direct interesate, inclusiv a clienților și a angajaților, care sunt din ce în ce mai receptivi la activitățile de
responsabilitate socială corporativă.
În 2015, Organizația Națiunilor Unite a înființat 17 Obiective de Dezvoltare
Durabilă (ODD). Companiile sunt libere să aleagă care dintre aceste obiective doresc
să fie integrate în cadrul strategiilor lor. În același timp, putem observa schimbări
avansate, de reglementare, menite să ajute companiile în atingerea obiectivelor.
Fondurile europene și de investiții vor sprijini schimbările în acest domeniu. Sustenabilitatea poate acționa ca un catalizator pentru dezvoltarea pe termen lung, iar
provocările ESG se pot transforma în beneficii reale și semnificative.
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Acum, companiile ar trebui să răspundă la următoarele întrebări:
– Care sunt cele mai mari riscuri și zone de transformare ecologică cu care se
confruntă compania?
– Ce investiții și resurse sunt necesare în acest domeniu în anii următori?
– Cum integrezi obiectivele ESG în strategia de afaceri?
– Cum identifici criteriile ESG și tendințele sectorului?
– Cum să creezi soluții pentru a aduce valoare pe termen lung în armonie cu
dezvoltarea durabilă?
– Cum sa utilizezi, în mod eficient, resursele disponibile pentru a crește valoarea companiei în ochii clienților și ai investitorilor?
– Ce așteptări au acționarii în domeniul ESG și cum ar trebui să fie ele îndeplinite?
Limitările cu care se confruntă piața românească
• Companiile nu au o strategie integrată între strategia financiară și cea
non-financiară. Consiliile de supraveghere evaluează gradul foarte scăzut în care
obiectivele business ale companiilor sunt cuplate cu obiectivele ESG.
• Printre problemele non financiare incluse în procesul de gestionare a riscurilor, membrii consiliului de supraveghere și companiile listate menționeaz: clima
și mediul înconjurător, problemele angajaților, guvernarea corporativă și domeniul
conex al activităților anticorupție, urmat de problemele sociale și cele legate de
drepturile omului, securitatea cibernetică.
• Pentu majoritatea companiilor raportarea non-financiară reprezintă o chestiune de conformitate. Foarte puține companii consideră că aceasta este o oportunitate de a-și prezenta strategia de sustenabilitate și impactul dezvoltării pe
termen lung. Foarte puține companii au un plan de implementare a strategiei și
un membru desemnat în consiliul de administrație, responsabil de implementarea
acestui plan.
• Membrii consiliului de supraveghere indică faptul că CA-urile companiilor
lor nu abordează problemele ESG.
• Aspectele non-financiare nu sunt reflectate în politica de remunerare a consiliilor de administrație. Dacă acești factori sunt prezenți, aceștia se referă în principal la problemele angajaților și la conducerea de tip corporatist.
• În prezent, doar un mic procent dintre companiile listate adoptă o abordare
sistematică a problemelor climatice și de mediu, majoritatea neavând o politică de
mediu.
• Companiile sunt mult mai bine pregătite să abordeze problemele sociale, salariale și cele legate de drepturile omului, având coduri de etică, politici de remunerare pentru toți angajații, politici de audit pentru furnizori și politică anticorupție
și mită.
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Cum ar trebui să arate o strategie de mediu și climă a companiei?
Politica de climă și mediu a unei companii nu mai reprezintă doar un slogan de
succes, ci o adevărată necesitate pentru o abordare bine documentată a modului în
care interacționăm cu mediul înconjurător. În plus, această strategie este din ce în
ce mai mult probabil să servească drept răspuns la cerințele de reglementare, și ele
în creștere, precum și la așteptările din partea instituțiilor de finanțare și a altor
părți interesate.
De asemenea, oferă șansa creării unei valori comerciale într-un mediu de afaceri, aflat într-o continuă schimbare.
O politică climatică și de mediu ar trebui să fie parte integrantă a strategiei
de afaceri și să acopere întreaga gamă de operațiuni a companiei – o bună practică
fiind acoperirea întregului lanț valoric. Impactul companiei și abordarea sa asupra
mediului este crucială. În plus, riscurile climatice și de mediu cu care se confruntă
compania sunt identificate și încorporate în strategia de gestionare a riscurilor.
„Net Zero” a devenit exprimarea globală a acțiunilor climatice pe agendele guvernelor și ale organizațiilor de afaceri. Pentru a avea o șansă reală în a atinge zero
emisii până în 2050, ar trebui să luăm măsuri concrete în următorii ani. Politica de
mediu și climă a unei companii ar trebui să acopere nu numai diminuarea impactului asupra climei, ci și adaptarea la schimbările climatice, prevenirea poluării și
degradării mediului, protejarea și susținerea biodiversității și a ecosistemelor, utilizarea resurselor într-un mod durabil și urmărirea unei economii circulare. Obiectivele menționate în strategie pentru diferite domenii importante din perspectiva
operațiunilor companiei ar trebui să fie măsurabile și susținute de planuri de acțiune concrete, monitorizate și supuse unor raportări fiabile.
Atingerea obiectivelor stabilite în Acordul de la Paris, Pactul verde european
(Green Deal) precum și strategiile climatice naționale, de protejare a mediului necesită implicarea sectoarelor private și publice și cooperarea acestora. Rolul sectorului
public este, pe deoparte, de a defini cadrul către tranziția verde prin reglementări
și standarde și, pe de altă parte, de a oferi un sprijin eficient. În plus față de limitele emisiilor, interdicțiile și cerințele suplimentare de transparență, Pactul verde
european prevede finanțare pentru investiții care susțin obiectivele UE de sustenabilitate și emisii reduse.
Raportarea non-financiară – oglinda companiei în sectorul dezvoltării
sustenabile
Acționarii și investitorii pun mare accent pe ceea ce înseamnă modele sustenabile,
pe termen lung. Aceste modele sunt stabilite prin rapoarte ce dezbat problemele
de mediu, sociale și cele de guvernanță corporativă. Dacă organizațiile nu publică rapoarte non-financiare de înaltă calitate, s-ar putea confrunta, în curând, cu
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probleme de evaluare, precum și cu dificultăți în găsirea surselor de finanțare și de
contactare a investitorilor și a clienților.
De la sectorul financiar, piețe de capital și până la toate companiile, indiferent
de sector, raportarea non-financiară va face obiectul unor reglementări și standarde strict definite. Fiecare companie va trebui să definească și să raporteze cu privire
la riscurile cheie și indicatorii de performanță din zona ESG.
Raportarea non-financiară este una din modalitățile de informare a pieței, a
acționarilor și a investitorilor despre abordarea sustenabilității adoptată de o anumită companie, nivelul său de conștientizare, identificare și gestionare a riscurilor
ESG și nivelul la care așteptările acționarilor sunt luate în calcul. Este, de asemenea, și o modalitate de a prezenta strategia companiei și nivelul de implementare
a acesteia, cu focus pe problemele non-financiare (ESG). Alte aspecte importante
includ scopul raportării: este o chestiune de strategie, conformitate sau dorința de
a obține finanțare?
Există multe standarde și cadre de raportare non-financiară. Acestea ar trebui
tratate ca fiind complementare și posibilitatea ca acestea sa fie aplicate împreună.
Un cadru reprezintă acel set de principii și orientări privind structura întregului
raport și a secțiunilor sale individuale. Standardele sunt îndrumări detaliate privind sfera informațiilor care ar trebui incluse în raport. Acestea vizează în primul
rând măsurarea criteriilor non-financiare (riscuri și oportunități) și evaluarea impactului acestora asupra situației companiei și a dezvoltării acesteia pe termen
lung.
• Cerințele de reglementare au fost principalul motiv pentru care companiile
au început raportarea non-financiară datorită intrării în vigoare a Directivei privind raportarea non-financiară (NFRD).
• Compilarea informațiilor non-financiare este, de cele mai multe ori, responsabilitatea departamentului PR / comunicare, urmată de departamentul control /
finanțe. Majoritatea companiilor nu au rapoartele non-financiare verificate de auditori externi.
• Abordarea generală a raportării non-financiare se bazează pe propriile politici și foarte puține companii folosesc standardele de raportare GRI.
• Majoritatea companiilor nu au un sistem de colectare și monitorizare a informațiilor necesare raportării non-financiare.
• Piața are nevoie de eforturi ample de educare și sensibilizare în domeniul
sustenabilității, al riscurilor non-financiare și al raportării.
• Atât investitorii, cât și membrii consiliului de supraveghere evaluează nivelul lor actual de cunoștințe privind raportarea non-financiară ca fiind intermediară.
• Nu există la nivelul organizației un expert responsabil pentru raportarea
ESG
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Concluzii
Cele mai importante nevoi ale companiilor și investitorilor includ educația și cunoștințele practice, suportul venit din partea sectorului public și al sectorului financiar, bunele practici, standardele și orientările în fiecare dintre cele trei domenii
ESG, timpul necesar pentru a trece prin schimbări precum și accesul la noile tehnologii care să permită o tranziție eficientă.
Investitorii au nevoie de acces facil la informații și instrumente pentru a evalua
datele oferite de companii. În plus, este nevoie de o abordare structurată pentru
a evalua dacă o potențială investiție îndeplinește criteriile de sustenabilitate și o
strategie bine gândită pentru echilibrarea portofoliilor lor. Companiile au nevoie de
informații și competențe practice și chiar unele fresh pentru a le ajuta să pornească
în propria lor călătorie ESG, să definească obiectivele și activitățile pe care le vor
acoperi și să înțeleagă noile reglementări și măsura în care acestea vor fi aplicabile
contextului lor.
Consiliile de supraveghere au nevoie de directive și instrumente precise pentru
a evalua dacă o anumită companie abordează problemele ESG în mod corect, dacă
riscurile din acest domeniu sunt un element al sistemului de gestionare a riscurilor
și dacă oportunitățile din acest domeniu sunt integrate în strategia de afaceri a
companiei. Companiile trebuie să se conformeze cerințelor de raportare non-financiară până în 2023. Următorii doi ani ar trebui să fie o perioadă de eforturi intense
și transformări nu doar în domeniul conformării, ci și în cel al strategiei și al dezvoltării.

Impactul Țintelor de Dezvoltare Sustenabilă ale
Organizației Națiunilor Unite și al Agendei 2030
de Dezvoltare Durabilă asupra României
Alexandra Gheorghe-Iovu

În toamna anului 2015, cu ocazia împlinirii a 70 de ani de la înființarea Organizației
Națiunilor Unite, 193 de lideri ai lumii au adoptat Agenda 2030 și cele 17 Obiective
de Dezvoltare Durabilă (ODD). Noua agendă globală pentru combaterea sărăciei
(„Agenda 2030”) reprezintă un apel universal la acțiune pentru a pune capăt sărăciei, protejarea planetei și asigurarea faptului că toți oamenii se vor bucura de
pace și prosperitate. Pentru prima oară, acţiunile vizează în egală măsură statele
dezvoltate şi cele aflate în curs de dezvoltare, Agenda 2030 se bazează pe succesele
Obiectivelor de Dezvoltare ale Mileniului (cuprinse în Declarația Mileniului, adoptată în anul 20001).
Majoritatea statelor lumii, printre care şi România, se reuneau în 2000 în jurul unui angajament care țintea reducerea sărăciei globale şi salvarea a milioane de
vieţi. Declaraţia Mileniului a constituit în perioada 2000-2015 unica agendă globală în domeniul dezvoltării asupra căreia a existat un acord la cel mai înalt nivel şi
care includea ţinte precise:
1. Reducerea sărăciei extreme şi a foametei
2. Realizarea accesului universal la educaţie primară
3. Promovarea egalităţii de gen şi emanciparea femeilor
4. Reducerea mortalităţii infantile
5. Îmbunătăţirea sănătăţii materne
6. Combaterea HIV/SIDA, a malariei şi a altor boli
7. Asigurarea sustenabilităţii mediului
8. Crearea unui parteneriat global pentru dezvoltare
Obiectivele de Dezvoltare ale Mileniului au adus o contribuţie importantă la
conştientizarea publică, creşterea voinţei politice şi mobilizarea de resurse pentru
lupta împotriva sărăciei la nivel global. ODM au ajutat la concentrarea acţiunii,
la reformarea politicilor prin încorporarea obiectivelor şi ţintelor de dezvoltare în
UNHCR, Obiectivele de dezvoltare ale mileniului (ODM), ODM-uri și refugiați, https://
www.unhcr.org/ro/146-rodespre-noiguvernare-si-organizareobiectivele-de-dezvoltare-ale-mileniului-odm-html.html
1
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strategiile naţionale şi la crearea de instituţii care să implementeze aceste planuri
în mod eficient. De exemplu, sărăcia extremă la nivel global a fost înjumătăţită,
ţinta de înjumătăţire a numărului de oameni care nu au acces la surse de apă mai
bună a fost atinsă, nouăzeci la sută dintre copiii din statele aflate în curs de dezvoltare au acum acces la educaţie primară şi mult mai multe fete au acces la educaţie
comparativ cu anul 2000.
Rezultatele pozitive nu au fost însă echilibrat distribuite. Începând cu 2008,
progresul realizat până atunci a fost negativ influenţat de criza financiară şi economică. Cel mai slab progres s-a înregistrat în ţările aflate în situaţii de conflict sau
recent angajate în procesul de stabilizare şi reconstrucţie, unde lipsa capacităţilor
instituţionale a influenţat negativ îndeplinirea obiectivelor. Obiectivele de Dezvoltare Durabilă trebuie să finalizeze agenda demarată de Obiectivele de Dezvoltare
ale Mileniului şi „să nu lase pe nimeni în urmă”. Acestea au reprezentat pentru
România un instrument complementar de mobilizare, la nivel intern, în domeniul
dezvoltării economice şi sociale.
Obiective și ținte pentru 2030
Agenda 2030 cu cele 17 ODD-uri, împreună cu cei 169 indicatori interconectați și
complementari, au intrat în vigoare la 1 ianuarie 20162, iar implementarea cu succes a ODD-urilor presupune crearea de parteneriate între guverne, sectorul privat,
societatea civilă și cetățeni.
Întregul an 2015 a fost unul de referință pentru multilateralism și elaborarea
politicilor internaționale, cu adoptarea mai multor acorduri majore:
• Cadrul Sendai pentru reducerea riscurilor de dezastru (martie 2015)
• Agenda de acțiune de la Addis Abeba pentru finanțarea dezvoltării (iulie 2015)
• Transformarea lumii noastre: Agenda 2030 pentru dezvoltare durabilă cu
cele 17 ODD ale sale a fost adoptată la Summitul ONU pentru dezvoltare durabilă
de la New York, în septembrie 2015.
• Acordul de la Paris privind schimbările climatice (decembrie 2015)
• Acum, Forumul politic anual la nivel înalt privind dezvoltarea durabilă servește drept platformă centrală a ONU pentru urmărirea și revizuirea ODD.
Astăzi, Divizia pentru Obiective de Dezvoltare Durabilă (DSDG) din cadrul
Departamentului pentru Afaceri Economice și Sociale al Organizației Națiunilor
Unite (UNDESA) oferă sprijin substanțial și consolidarea capacităților pentru ODD
și problemele lor tematice conexe, respectiv apa, energia, clima, oceanele, urbanizare, transport, știință și tehnologie, Raportul global privind dezvoltarea durabilă
(GSDR)3, parteneriatele și statele mici insulare în curs de dezvoltare.
UN Sustainable Development Goals, https://www.un.org/sustainabledevelopment/sustainable-development-goals/
3
Sustainable Development Goals Knowledge Platform, 2019 edition, https://sustainabledevelopment.un.org/globalsdreport/2019
2
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DSDG joacă un rol cheie în evaluarea punerii în aplicare în cadrul întregului
sistem al ONU a Agendei 2030 precum și în activitățile de activism și sensibilizare
referitoare la ODD. Pentru a face din Agenda 2030 o realitate, proprietatea largă
asupra ODD trebuie să se traducă într-un angajament puternic al tuturor părților
interesate să pună în aplicare obiectivele globale. DSDG își propune să faciliteze
acest angajament.
Agenda 2030 oferă un răspuns provocărilor de la nivel global abordând, într-o
manieră cuprinzătoare, problema eradicării sărăciei și dimensiunile economice, sociale și de mediu ale dezvoltării durabile. Cele 17 noi obiective de dezvoltare durabilă împreună cu cele 169 de ținte aferente se referă la domenii-cheie, precum sărăcia,
drepturile omului, securitatea alimentară, sănătatea, consumul și producția sustenabile, creșterea economică, ocuparea forței de muncă, infrastructura, gestionarea
durabilă a resurselor naturale, oceanele, schimbările climatice și egalitatea de gen.
Prin intermediul Obiectivelor Globale, se stabileşte o agendă de acţiune ambiţioasă pentru următorii 15 ani în vederea eradicării sărăciei extreme, combaterii inegalităţilor şi a injustiţiei şi protejării planetei până în 20304. Aceste obiective sunt:
1. Fără sărăcie – Eradicarea sărăciei în toate formele sale şi în orice context.
2. Foamete „zero” – Eradicarea foametei, asigurarea securităţii alimentare,
îmbunătăţirea nutriţiei şi promovarea unei agriculturi durabile.
3. Sănătate şi bunăstare – Asigurarea unei vieţi sănătoase şi promovarea bunăstării tuturor la orice vârstă.
4. Educaţie de calitate – Garantarea unei educaţii de calitate şi promovarea
oportunităţilor de învăţare de-a lungul vieţii pentru toţi.
5. Egalitate de gen – Realizarea egalităţii de gen şi împuternicirea tuturor femeilor şi a fetelor.
6. Apă curată şi sanitaţie – Asigurarea disponibilităţii şi managementului durabil al apei şi sanitaţie pentru toţi.
7. Energie curată şi la preţuri accesibile – Asigurarea accesului tuturor la energie la preţuri accesibile, într-un mod sigur, durabil şi modern.
8. Muncă decentă şi creştere economică – Promovarea unei creşteri economice susţinute, deschise tuturor şi durabile, a ocupării depline şi productive a forţei
de muncă şi a unei munci decente pentru toţi.
9. Industrie, inovaţie şi infrastructură – Construirea infrastructurilor rezistente, promovarea industrializării durabile şi încurajarea inovaţiei.
10. Inegalităţi reduse – Reducerea inegalităţilor în interiorul ţărilor şi de la o
ţară la alta.
11. Oraşe şi comunităţi durabile – Dezvoltarea oraşelor şi a aşezărilor umane
pentru ca ele să fie deschise tuturor, sigure, reziliente şi durabile.
4
UN Sustainable Development Goals, https://www.un.org/sustainabledevelopment/sustainable-development-goals/
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12. Consum şi producţie responsabile – Asigurarea unor tipare de consum şi
producţie durabile.
13. Acţiune climatică – Luarea unor măsuri urgente de combatere a schimbărilor climatice şi a impactului lor.
14. Viaţa acvatică – Conservarea şi utilizarea durabilă a oceanelor, mărilor şi a
resurselor marine pentru o dezvoltare durabilă.
15. Viaţa terestră – Protejarea, restaurarea şi promovarea utilizării durabile a
ecosistemelor terestre, gestionarea durabilă a pădurilor, combaterea deșertificării,
stoparea şi repararea degradării solului și stoparea pierderilor de biodiversitate.
16. Pace, justiţie şi instituţii eficiente – Promovarea unor societăți pașnice și
incluzive pentru o dezvoltare durabilă, a accesului la justiție pentru toţi şi crearea
unor instituţii eficiente, responsabile şi incluzive la toate nivelurile.
17. Parteneriate pentru realizarea obiectivelor – Consolidarea mijloacelor de
implementare și revitalizarea parteneriatului global pentru dezvoltare durabilă.
La nivel european, Uniunea Europeană a avut un rol esențial în conturarea
Agendei 2030, fiind un actor principal care a clădit punți pe parcursul procesului
de negociere, exprimându-se cu o voce unitară și prezentând o viziune coerentă,
care este bine reflectată în rezultat. Astfel, Europa contribuie la realizarea tuturor
acestor obiective prin Consiliul Europei (CE)5.
CE ține cont de prioritățile UE, inclusiv de legăturile inerente între eradicarea
sărăciei și urmărirea sustenabilității sub toate formele sale, de puternica interdependență între obiective și ținte și de necesitatea unei abordări integrate privind
implementarea. Schimbarea cu adevărat majoră este noul principiu al universalității. Cadrul ia în considerare modificările geopolitice din ultimii 15 ani, obiectivele
și țintele sale aplicându-se tuturor țărilor. Agenda se adresează, de asemenea, tuturor: guvernelor, autorităților locale, companiilor și industriilor și, mai important,
cetățenilor.
În ceea ce privește politica de cooperare pentru dezvoltare, atât Uniunea, cât și
statele sale membre sunt obligate să respecte angajamentele și țină seama de obiectivele pe care le-au acceptat în cadrul Organizației Națiunilor Unite6. În conformitate cu procedura urmată în 20057, CE a propus un nou consens privind dezvoltarea
durabila. Scopul acesteia este de a actualiza răspunsul dezvoltării la provocările
globale actuale și de a promova punerea în aplicare a Agendei 2030 în parteneriat
Viziunea UE cu privire la dezvoltarea durabilă, Cum vede UE implementarea, alături de statele sale membre, a Agendei 2030 a ONU pentru dezvoltare durabilă, https://ec.europa.eu/info/strategy/
international-strategies/sustainable-development-goals/eu-approach-sustainable-development_ro
6
Articolul 208 alineatul (2), versiunea consolidată a Tratatului privind funcționarea Uniunii
Europene (denumit în continuare TFUE)
7
Propunere de declarație comună a Consiliului, a Parlamentului European și a Comisiei privind politica
de dezvoltare a Uniunii Europene: Consensul european, Comunicarea Comisiei către Parlamentul European, Consiliu, Comitetul Economic și Social European și Comitetul Regiunilor, [COM(2005) 311/F1]
5
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cu țările în curs de dezvoltare, ținându-se cont de noul cadru oferit de Tratatul de
la Lisabona8.
Având în vedere domeniul său general de aplicare în materie de politici, obiectivul de a contribui la punerea în aplicare a Agendei 2030 în țările în curs de dezvoltare poate fi realizat cel mai bine prin consolidarea coordonării dintre politicile de
cooperare pentru dezvoltare ale UE și ale statelor sale membre. Scopul propunerii
unui nou consens european privind dezvoltarea armonizat cu noua agendă, cu o
viziune comună și orientări comune pe termen lung, este de a asigura cadrul pentru
abordarea comună în ceea ce privește politica de cooperare pentru dezvoltare care
va fi aplicată de UE și de statele sale membre.
Pentru prima oară, acţiunile vizează în egală măsură statele dezvoltate şi cele
aflate în curs de dezvoltare, pe principiul „Nimeni nu va fi lasat in urmă!”
România s-a alăturat liderilor celor 193 state membre ale ONU la Summit-ul
privind dezvoltarea din septembrie 2015 adoptând Agenda 2030 pentru dezvoltare durabilă, un program de acţiune globală în domeniul dezvoltării cu un caracter
universal şi care promovează echilibrul între cele trei dimensiuni ale dezvoltării
durabile – economic, social şi de mediu.
România a contribuit în mod direct la elaborarea celor 17 ODD-uri, accentuând
importanța sectorului energetic, tinerilor și vârstnicilor, întreprinderilor mici și mijlocii, gestionării raționale a pădurilor și a apelor și a conceptului de educație verde.
Agenda 2030 depășește cu mult Obiectivele de Dezvoltare ale Mileniului, menținând însă teme precum eradicarea sărăciei, educația și sănătatea și abordând noi
teme precum societățile pașnice și inclusive. Toate țările trebuie să se asigure că
politici adecvate sunt pregătite pentru implementarea Agendei. Țările trebuie să
promoveze instituții eficiente și inclusive și să creeze politici bazate pe statul de
drept, drepturile omului, egalitatea de gen și creşterea implicării femeilor.
România susține pe deplin ideea că Agenda 2030 trebuie să fie implementată
de către instituțiile locale, răspunzând direct nevoilor cetățenilor. Nevoile, interesele și grijile acestora trebuie să fie soluționate prin definirea unor strategii de dezvoltare locală și națională.
România este angajată să implementeze Obiectivele de Dezvoltare Durabilă
la nivel naţional şi a revizuit Strategia Națională de Dezvoltare Durabilă9, pentru
8
Tratatul de la Lisabona de modificare a Tratatului privind Uniunea Europeană şi a Tratatului de
instituire a Comunităţii Europene, semnat la Lisabona, 13 decembrie 2007, https://eur-lex.europa.
eu/legal-content/RO/TXT/PDF/?uri=OJ:C:2007:306:FULL&from=RO
9
Stategia națională pentru dezvoltarea durabilă a României 2030 adoptată de Guvernul României în ședința din 9 noiembrie 2018, prin HG nr. 877/2018, a fost elaborată sub directa coordonare a Departamentului pentru dezvoltare durabilă, Ambasador Sergiu Celac, Prof. Univ. Emerit.
Dr. Angheluță Vădineanu, Csilla Lőrincz, Ileana Luminița Bălălău, Ștefania Elena Deák, Alexander
J. Klein, Mihai Toader, http://dezvoltaredurabila.gov.ro/web/wp-content/uploads/2020/10/Strategia-nationala-pentru-dezvoltarea-durabila-a-Romaniei-2030_002.pdf
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a integra Obiective de Dezvoltare Durabilă, respective prin Planul Național de Redresare și Reziliență10. Excluziunea socială este identificată ca o provocare majoră
la adresa implementării Obiectivelor. În Strategia românească revizuită se pune
accentul pe susținerea incluziunii persoanelor cu dizabilități, a tinerilor și a femeilor în politicile de dezvoltare. Eradicarea sărăciei reclamă oportunități decente de
angajare, iar prevenirea și evitarea excluziunii sociale necesită politici de coeziune
socială.
Ca membru al Uniunii Europene, România contribuie la îndeplinirea Obiectivelor de Dezvoltare Durabilă nu numai din perspectiva naţională, dar şi la nivel
internaţional, prin sprijinul pe care îl acordă ţărilor mai puţin dezvoltate, prin intermediul asistenței oficiale pentru dezvoltare. Experienţa acumulată de România
în procesul de tranziţie este de natură a susţine eforturile ţărilor interesate să beneficieze de un astfel de sprijin.
Pornind de la ideea că beneficiile dezvoltării economice trebuie să fie mai mari
decât costurile, inclusiv cele legate de conservarea și îmbunătățirea mediului, prima strategie de Dezvoltare Durabilă a României din 1999 a avut ca obiectiv îmbunătățirea progresivă și menținerea bunăstării populației în corelație 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.
Pentru ca dezvoltarea durabilă să reușească în România și, prin extensie obiectivele Agendei 2030, împreună cu angajamentele Uniunii Europene, această strategie este construită în jurul cetățeanului și nevoilor generațiilor viitoare. Strategia
pleacă de la premisa că dezvoltarea durabilă prezintă un cadru de gândire care,
odată însușit de către cetățean, va ajuta la crearea unei societăți mai echitabile,
definită prin echilibru și solidaritate și care să poată face față schimbărilor aduse
de probleme actuale globale, regionale și naționale, inclusiv scăderea demografică.
Grija statului față de cetățean și respectul cetățeanului față de instituții, față de
aproapele său, de valorile morale și diversitatea culturală și etnică vor duce la o
societate durabilă.
România, ca membră a acestei comunități, își propune prin intermediul strategiei mai sus menționate să abordeze în mod integrat obiectivele Agendei 2030
pentru Dezvoltare Durabilă. Pe plan economic este nevoie de garantarea unei creșteri economice pe termen lung de care să beneficieze toți cetățenii României. Deși
economia unei țări se măsoară prin cifre care nu iau în considerare potențialul cetățeanului, transformarea economiei actuale într-una durabilă și competitivă necePlanul Național de Redresare și Reziliență, #UrmătoareaGenerațieUE: Fonduri pentru România modernă și reformată, Ministerul Fondurilor Europene, Guvernul României, https://mfe.gov.ro/
wp-content/uploads/2021/06/0c2887df42dd06420c54c1b4304c5edf.pdf
10
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sită un nou mod de acțiune care să se centreze pe inovație, optimism și reziliența
cetățenilor.
O asemenea abordare ar crea o cultură a antreprenoriatului în care cetățeanul
se poate realiza material și aspirațional. Strategia Națională pentru Dezvoltarea
Durabilă a României 2030 sub aspect social necesită de o societate coezivă, care
să beneficieze de îmbunătățirea sistemelor de educație și sănătate, de reducerea
inegalităților dintre bărbați și femei, dintre mediul urban și rural, care să conducă la promovarea unei societăți deschise, în care cetățenii se pot simți apreciați și
sprijiniți. Este nevoie de cultivarea rezilienței populației în așa fel încât cetățeanul,
într-un cadru instituțional echitabil, să își poată realiza visurile acasă.
În același timp, statul trebuie să ajute la sporirea potențialului cetățeanului
prin abordarea problemelor legate de sănătate, de educație și de limitele pieței libere, probleme la care se poate răspunde prin politici publice, rezultatul fiind un
nivel de trai cât mai ridicat pentru toți cetățenii. Sporirea capitalului social – crearea unui simț civic definit prin încredere între cetățeni – va conduce la deblocarea
potențialului cetățenilor români pentru a se realiza prin forțe proprii, asigurând
totodată și dezvoltarea durabilă a comunităților.
Conștientizarea importanței mediului a crescut semnificativ în ultimii ani,
atât în ceea ce privește mediul natural, cât și la cel antropic. Protejarea naturii este
responsabilitatea tuturor datorită impactului biunivoc om – mediu, dar și o oportunitate a cetățenilor de a se uni într-un scop nobil, prin conștientizarea acestei responsabilități. Realizarea unui mediu antropic durabil poate fi atins prin cultivarea
unui sentiment de apartenență și de comunitate, care să elimine simțul singurătății
cetățeanului, factor de risc în realizarea potențialului personal și, în ultimă instanță, a funcționării comunitare.
Ca membră a comunității internaționale, dar mai ales a Uniunii Europene,
România are interesul de a implementa principiile dezvoltării durabile pe plan
național. Strategia susține ca România să fie în 2030 un membru puternic al Uniunii Europene, în care decalajele dintre țări vor fi reduse, iar cetățenii României
vor putea trăi într-o țară în care statul servește nevoile fiecărui cetățean într-un
mod echitabil, eficient și cu preocupări crescute și constante pentru un mediu
curat.
Obiectivul 1 – Eradicarea sărăciei în toate formele sale şi în orice context
Globalizarea a contribuit la reducerea sărăciei absolute, însă este necesară continuarea eforturilor de reducere a sărăciei relative și pentru a asigura o viață demnă
pentru toți. În acest scop, Agenda 2030 țintește segmentele periferice din societate
și încurajează orientarea societății într-o direcție care să asigure cetățenilor o viață
echitabilă, demnă și prosperă.
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Ținte 2030:
• Stabilirea unor standarde durabile de calitate și de cost pentru toate serviciile
sociale, vizând în mod special pe cele destinate grupurilor vulnerabile;
• Dezvoltarea unui sistem național de indicatori de incluziune socială prin integrarea tuturor bazelor de date din sfera asistenței sociale în regim digitalizat care
să țină cont de mobilitatea socială; monitorizarea anuală efectivă a rezultatelor pe
baza acestor indicatori;
• Stimularea participării pe piața muncii a persoanelor apte de muncă aflate în
risc de excluziune prin dezvoltarea măsurilor active de consiliere și asistență socială;
• Eradicarea sărăciei extreme pentru toți cetățenii;
• Reducerea cu cel puțin jumătate a numărului de cetățeni care trăiesc în sărăcie
relativă;
• Consolidarea sistemului național unitar al serviciilor de intervenție de urgență, reabilitare ulterioară și compensare a pierderilor în caz de calamități naturale,
accidente industriale sau evenimente climatice extreme.
Obiectivul 2 – Eradicarea foametei, asigurarea securității alimentare,
îmbunătățirea nutriției şi promovarea agriculturii sustenabile
România a depășit, în mare măsură, problemele legate de foamete, dar se dezvoltă
noi provocări legate de nutriție. Pentru o societate mai sănătoasă, trebuie dezvoltată o agricultură durabilă și conștientizarea importanței nutriției sănătoase. România deține locul al șaselea în Europa din perspectiva suprafeței agricole utilizate,
motiv pentru care eficiența agricolă, consolidarea exploatațiilor agricole și a întreprinderilor de procesare alimentară, sunt o prioritate.
Ținte 2030:
• Eradicarea malnutriției și menținerea ratei obezității sub 10%, similar cu
nivelul înregistrat în anul 2014;
• Finalizarea cadastrului agricol;
• Dublarea ponderii agriculturii în PIB-ul României, față de anul 2018;
• Menținerea și extinderea diversității genetice a semințelor, a plantelor cultivate și a animalelor de fermă și domestice și a speciilor sălbatice înrudite;
• Creșterea gradului de valorificare a producției agricole autohtone;
• Creșterea ponderii agriculturii ecologice în totalul producției agricole;
• Menținerea și rentabilizarea unor ocupații și metode tradiționale de valorificare a plantelor medicinale și fructelor de pădure în zona montană. Menținerea
tradițiilor locale prin creșterea numărului de produse cu caracteristici specifice în
ceea ce priveşte originea geografică.
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Obiectivul 3 – Asigurarea unei vieți sănătoase şi promovarea bunăstării
tuturor, la orice vârstă
Îmbunătățirea serviciilor și accesului la asistența medicală de calitate este esențială pentru funcționarea unei societăți durabile centrate pe pacient și prevenție.
Trebuie asigurat un cadru adecvat pentru promovarea unui mod de viață sănătos și
proactiv, favorizarea activităților sociale și prevenția și educația medicală. Abordarea sănătății și bunăstării populației trebuie să includă și abordarea bolilor psihice
și a dizabilităților.
Ținte 2030:
• Asigurarea accesului universal la servicii de informare, educare și consiliere
pentru promovarea prevenției și adoptarea unui stil de viață fără riscuri;
• Digitalizarea completă a sistemului de sănătate și, implicit eliminarea documentelor și registrelor tipărite pe suport de hârtie, pentru a eficientiza și a facilita
intervențiile medicale, pentru a asigura populației accesul rapid la servicii medicale
de calitate, la tratamente și medicamente și pentru monitorizarea eficientă a nevoilor;
• Reducerea prevalenței mortalității materne și infantile, a incidenței cancerului la sân sau de col uterin și a sarcinilor la adolescente, având ca obiectiv prioritar
grupurile vulnerabile și defavorizate;
• Reducerea mortalității materne și mortalității neonatale, astfel încât să se
situeze sub media UE;
• Creșterea acoperirii vaccinale până la nivelul minim recomandat de OMS
pentru fiecare vaccin, prin dezvoltarea unei platforme comune de colaborare între
autorități, medici, pacienți, organizații internaționale cu experiență în acest domeniu, reprezentanți ai companiilor în domeniu, precum și alți factori interesați;
• Promovarea conștientizării bolilor psihice, reducerea stigmatului și crearea
unui mediu în care cetățenii afectați se simt acceptați și unde pot cere ajutor;
• Stoparea îmbolnăvirii de tuberculoză și combaterea hepatitei și a altor boli
transmisibile;
• Reducerea cu o treime a mortalității premature cauzate de bolile netransmisibile prin prevenire și tratament și prin promovarea sănătății și bunăstării mintale;
• Reducerea mortalității cauzate de boli cronice.
Obiectivul 4 – Garantarea educației de calitate şi promovarea
oportunităților de învățare de-a lungul vieții pentru toți
Accesul și participarea la educație de calitate sunt esențiale pentru funcționarea
adecvată a unei societăți durabile. Educația nu este doar un proces premergător
intrării pe piața forței de muncă, aceasta trebuie tratată ca un proces care pregăteș-
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te generațiile tinere pentru provocările viitorului și se derulează pe tot parcursul
vieții, încurajând inovația, meritocrația, gândirea critică constructivă, curiozitatea,
conduita și emanciparea.
Ținte 2030:
• Reducerea ratei de părăsire timpurie a sistemului educațional;
• Învățământ axat pe competențe și centrat pe nevoile elevului, căruia să îi fie
oferită o mai mare libertate în definirea priorităților de studiu, prin măsuri precum
creșterea ponderii de materii opționale;
• Asigurarea faptului că toți elevii dobândesc cunoștințele și competențele necesare pentru promovarea dezvoltării durabile, inclusiv prin educația pentru dezvoltare durabilă și stiluri de viață durabile, drepturile omului, egalitatea de gen,
promovarea unei culturi a păcii și non-violenței, aprecierea diversității culturale și
a contribuției culturii la dezvoltarea durabilă;
• Accentuarea rolului, în procesul educațional, al educației civice, a principiilor şi noţiunilor despre o societate durabilă pașnică și incluzivă, egalitate de gen,
despre valorile democrației și pluralismului, despre valorile multiculturalismului,
prevenția discriminării și înțelegerea percepției „celuilalt”, despre importanța eradicării violenței cu accent pe fenomenul de violenţă în școli;
• Modernizarea sistemului de învățământ prin adaptarea metodologiilor de
predare-învățare la folosirea tehnologiilor informaționale și creșterea calității actului educational;
• Organizarea învățământului profesional și tehnic în campusuri special
amenajate și dotate; pregătirea personalului didactic bine calificat; elaborarea de
curriculum potrivit cerințelor de pe piața muncii prin dezvoltarea de parteneriate,
incluziv cu mediul de afaceri;
• Extinderea generalizată a facilităților pentru formarea și perfecționarea
continuă pe tot parcursul vieții, sporirea considerabilă a participării la sistemele
formale și nonformale de cunoaștere în vederea apropierii României de media performanțelor din statele membre ale UE;
• Extinderea rețelei de centre comunitare de învățare permanentă de către
autoritățile locale; continuarea cointeresării companiilor în sprijinirea înrolării angajaților în asemenea programe;
• Creșterea substanțială a numărului de tineri și adulți care dețin competențe
relevante, inclusiv competențe profesionale, care să faciliteze angajarea, crearea de
locuri de muncă decente și antreprenoriatul;
• Creșterea nivelului de educație financiară a cetățenilor;
• Extinderea în educația formală universitară a dezvoltării durabile ca principii
și specializare și accentuarea rolului cercetării interdisciplinare în dezvoltarea unei
societăți durabile.
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Obiectivul 5 – Realizarea egalitătii de gen şi întărirea rolului femeilor şi
al fetelor în societate
Într-o societate dezvoltată, genul cu care se naște cineva nu trebuie să influențeze perspectivele, demnitatea și calitatea vieții persoanei. Populația României este
alcătuită din mai mult de 51% femei. Deși s-au înregistrat progrese în domeniul
egalității de gen, persistă unele provocări legate de preconcepțiile populației în privința rolului femeii în societate și familie, participarea femeilor la luarea deciziilor,
disparitatea salarială și violența împotriva femeilor.
Ținte 2030
• Continuarea reducerii disparității salariale dintre sexe;
• Eliminarea tuturor formelor de violență împotriva femeilor și fetelor, în sferele publice și private, inclusiv a traficului, exploatării sexuale și a altor tipuri de
exploatare;
• Asigurarea participării depline și eficiente a femeilor și a egalității de șanse
la ocuparea posturilor de conducere la toate nivelurile de luare a deciziilor în viața
politică, economică și publică.
Obiectivul 6 – Asigurarea disponibilității şi gestionării durabile ale apei
şi sanitației pentru toți
Pentru a prospera, ecosistemele planetei, societatea și economia au nevoie de apă
proaspătă și curată, în cantități suficiente. De mai mulți ani, unul dintre elementele
politicii UE este protecția sănătății cetățenilor săi prin accesul sigur la apă potabilă
de calitate și sanitație.
Ținte 2030:
• Promovarea și valorificarea durabilă a resurselor considerabile ale României
de ape minerale (plate sau natural carbogazoase) pentru consum, precum și în scopuri terapeutice; folosirea mai activă a apelor geotermale atât în scopuri energetice,
cât și pentru turismul de sănătate (spa);
• Monitorizarea strictă a calității apei potabile destinate consumului populației
pentru menținerea în parametrii bio-chimici acceptați;
• Asigurarea accesului la apă potabilă și la canalizare în zonele periferice ale
orașelor; sprijinirea racordării unui număr sporit de gospodării la aceste rețele prin
grija autorităților locale;
• Creșterea substanțială a eficienței folosirii apei în activitățile industriale, comerciale și agricole; extinderea reutilizării raționale a apelor tratate și reciclate în
perspectiva atingerii obiectivelor economiei circulare;
• Creșterea substanțială a eficienței de utilizare a apei în toate sectoarele și
asigurarea unui proces durabil de captare și furnizare a apei potabile, pentru a face
față deficitului de apă;
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• Conectarea gospodăriilor populației din orașe, comune și sate compacte la
rețeaua de apă potabilă și canalizare în proporție de cel puțin 90%;
• Creșterea accesului la apă potabilă pentru grupurile vulnerabile și marginalizate;
• Îmbunătățirea calității apei prin reducerea poluării, eliminarea depozitării
deșeurilor și reducerea la minimum a produselor chimice și materialelor periculoase, reducând proporția apelor uzate netratate și sporind substanțial reciclarea și
reutilizarea sigură;
• Realizarea accesului la condiții sanitare și de igienă adecvate și echitabile pentru toți, acordând o atenție specială celor în situații vulnerabile.
Obiectivul 7 – Asigurarea accesului tuturor la energie la prețuri
accesibile, într-un mod sigur, durabil şi modern
Cererea de energie este în continuă creștere la nivel global și numai prin eficientizarea și promovarea energiei regenerabile se poate face față nevoilor actuale și ale
generațiilor viitoare. Sectorul energetic contribuie în mod esențial la dezvoltarea
României prin influența profundă asupra competitivității economiei, a calității vieții și a mediului. Pentru a susține pe termen lung așteptările consumatorilor, sectorul energetic românesc trebuie să devină mai robust din punct de vedere economic,
mai avansat și mai flexibil din punct de vedere tehnologic și mai puțin poluant.
Ținte 2030:
• Reglementare și control;
• Liberalizarea și extinderea pieței de energie și interconectarea sistemelor
energetice la nivel național și regional în vederea realizării unei rețele complementare și interactive de servicii (contorizare și rețele inteligente) și reducerii costurilor
suportate de consumator;
• Menținerea unui mix energetic optim prin valorificarea resurselor proprii, diversificarea surselor de import și a destinațiilor de export, modernizarea și eficientizarea instalațiilor existente viabile, promovarea surselor regenerabile de energie
și a tehnologiilor de conversie cu emisii reduse de carbon;
• Consolidarea politicii de eficiență energetică și protecția consumatorilor;
• Reducerea cu 19% a consumului intern de energie primară;
• Extinderea rețelelor de transport și distribuție pentru energie electrică și
gaze naturale în vedea asigurării accesului consumatorilor casnici, industriali și comerciali la surse sigure de energie la prețuri acceptabile;
• Asigurarea securității cibernetice a platformelor de monitorizare a rețelelor
de producție, transport și distribuție a energiei electrice și gazelor naturale;
• Decuplarea creșterii economice de procesul de epuizare a resurselor și de degradare a mediului prin sporirea considerabilă a eficienței energetice (cu minimum
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27% comparativ cu scenariul de status-quo) și folosirea extinsă a schemei EU ETS
în condiții de piață previzibile și stabile;
• Creşterea ponderii surselor de energie regenerabilă și a combustibililor cu
conținut scăzut de carbon în sectorul transporturilor (autovehicule electrice), inclusiv combustibili alternativi;
• Asigurarea unui cadru de reglementare stabil și transparent în domeniul eficienței energetice în vederea atragerii investițiilor;
• Susținerea strategică a ponderii energiei electrice în totalul consumului casnic, industrial și în transporturi prin stabilirea unor norme de performanță pentru
instalații și aparatură.
Obiectivul 8 – Promovarea unei creșteri economice susținute, deschisă
tuturor şi durabilă, a ocupării depline şi productive a forței de muncă şi
asigurarea de locuri de muncă decente pentru toți
Dezvoltarea durabilă încurajează delimitarea creșterii economice de impactul negativ asupra mediului și asupra societății. Obiectivul urmărește creșterea economică
durabilă și promovează munca și un trai decent pentru toți, indiferent de gen, locație geografică sau descendență. Devine vitală implementarea principiului „nimeni
nu rămâne în urmă”.
Strategia urmărește susținerea creșterii economice pe cap de locuitor și susținerea sectoarelor productive şi diversificarea produselor cu valoare adăugată, crearea locurilor de muncă decente, antreprenoriatul, creșterea întreprinderilor micro,
mici și mijlocii, modernizarea tehnologică și inovarea, asigurarea muncii decente
pentru toți cetățenii, inclusiv pentru tineri și persoanele cu dizabilități, renumerarea egală pentru munca de valoare egală, accesul la fi nanțare. Se susține un turism
durabil care creează locuri de muncă și promovează diversitatea culturală, produsele locale și respectul pentru tradiții și mediul în care trăim.
Ținte 2030:
• Continuarea creării premiselor pentru aderarea la Zona Euro prin politici monetare prudente şi măsuri de sprijinire a productivității și competitivității economiei românești;
• Sprijinirea activității întreprinderilor mici și mijlocii, a antreprenoriatului în
rândul tinerilor prin încurajarea și susținerea financiară a start-up-urilor;
• Inițierea unor programe de formare profesională de bază cu finanțare UE în
corelare cu cerințele pieței muncii, cu accent pe segmentele tinere sau social vulnerabile ale populației;
• Încurajarea încheierii de contracte de muncă cu orar flexibil și/sau telemuncă/teleworking (munca de la distanță), asigurarea de facilități și servicii de sprijin
pentru îngrijirea copiilor și a membrilor de familie aflați în întreținere;
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• Elaborarea și punerea în aplicare a unui program coerent pentru dezvoltarea
turismului, inclusiv a agroturismului, generator de locuri de muncă și venituri considerabile, prin îmbunătățirea infrastructurii și căilor de acces la obiectivele turistice, profesionalizarea personalului și valorificare înțeleaptă a tradițiilor culturale și
specificului national;
• Valorificarea potențialului piețelor de capital și altor instrumente de finanțare, inclusiv a parteneriatelor public-privat;
• Păstrarea în continuare a unui ritm al creșterii PIB superior față de media UE
pentru a susține efortul de reducere a decalajelor în comparație cu țările europene
avansate, paralel cu aplicarea principiilor dezvoltării durabile și îmbunătățirea constantă a nivelului de trai al populației;
• Promovarea unor politici orientate spre dezvoltare care susțin activitățile
productive, crearea locurilor de muncă decente, antreprenoriatul prin startup, creativitatea și inovația, și care încurajează formalizarea și creșterea întreprinderilor
micro, mici și mijlocii, inclusiv prin acces la servicii financiare;
• Atingerea unor niveluri mai ridicate ale productivității prin diversificare, modernizarea tehnologică și inovație, inclusiv prin accent pe sectoarele cu valoare adăugată sporită și utilizarea intensivă a forței de muncă;
• Realizarea unui turism competitiv pe termen lung, dezvoltarea agroturismului, ecoturismului, turismului rural, balnear și cultural și îmbunătățirea imaginii
României ca destinație turistică;
• Consolidarea capacității instituțiilor financiare interne pentru a încuraja și
a extinde accesul la servicii bancare, de asigurări și servicii financiare pentru toți.
Obiectivul 9 – Construirea unor infrastructuri reziliente, promovarea
industrializării durabile şi încurajarea inovației
Evoluția societății a impus un mod de viață accelerat, în care pot fi competitive doar
acele țări care încurajează inovația, pe lângă o infrastructură rezilientă și o industrie durabilă. Infrastructura modernă este susținută de inovație pentru o industrie
eficientă și durabilă. Promovarea industrializării necesită recunoașterea importanței „economiei bazate pe cunoaștere” pentru avantajul competitiv necesar. Strategia propune dezvoltarea infrastructurii calitative, fiabile, sigure și durabile, pentru
a sprijini dezvoltarea economică și bunăstarea tuturor, integrarea întreprinderilor
mici și mijloci în lanțuri valorice și pe piețe externe, modernizarea infrastructurii
și reabilitarea durabilă a industriilor pentru utilizarea eficientă a resurselor, prin
adoptarea tehnologiilor și proceselor industriale curate și ecologice, întărirea cercetării științifice și colaborarea cu mediul privat, modernizarea capacităților tehnologice ale sectoarelor industriale, încurajarea inovațiilor și creșterea semnificativă a
numărului de angajați în cercetare și dezvoltare.
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România are nevoie de o industrie cu impact minim asupra mediului pentru
atenuarea schimbărilor climatice, adresând provocări precum reducerea emisiilor
industriale de gaze cu efect de seră, eficiența energetică și a utilizării resurselor prin
tehnologii mai curate, abordări industriale ecologice și programe de sensibilizare
sporită privind mediul. O industrie competitivă și durabilă joacă un rol esențial
în accelerarea creșterii economice, reducerea sărăciei prin activități productive și
atingerea tuturor obiectivelor de dezvoltare durabilă prevăzute în Agenda 2030.
În acest sens, în concordanţă cu noua strategie de politică industrială revizuită a
UE, se impune susținerea consolidării lanțurilor de valoare și implementarea celor
mai performante tehnologii, promovarea economiei circulare, a competitivității,
încurajarea comerțului industrial și dezvoltarea sectorului privat, agroindustriilor
și energiilor regenerabile.
România se poziționează în categoria inovatorilor modești, ocupând de mai
mulți ani unul dintre ultimele locuri în Europa, prin ponderea scăzută a cheltuielilor cu cercetarea – dezvoltarea – inovarea (CDI), constant sub 0,5% din PIB. Durata și profunzimea acestor evoluții negative au făcut ca cercetătorii din România
să constituie, în prezent, cea mai mare diasporă științifică din UE, cu o prezență
notabilă și peste Ocean. Această situație se datorează interesului scăzut pe care îl
manifestă mediul economic față de activitățile de cercetare-dezvoltare și inovare în
general și a celor derulate prin efort propriu în special.
Ținte 2030:
• Modernizarea și dezvoltarea infrastructurii calitative, fiabile, durabile și puternice, inclusiv infrastructura regională și transfrontalieră, pentru a sprijini dezvoltarea economică și bunăstarea oamenilor, cu accent pe accesul larg și echitabil
pentru toți;
• Îmbunătățirea siguranței rutiere;
• Reabilitarea industriilor pentru a deveni durabile, cu eficiență sporită în utilizarea resurselor și adoptare sporită a tehnologiilor și proceselor industriale curate
și ecologice, toate țările luând măsuri în conformitate cu capacitățile respective ale
acestora;
• Stimularea cu precădere a economiei digitale și investițiilor industriale care
se situează în zona mai profitabilă a lanțului valoric, care fructifică și rezultatele
eforturilor naționale de cercetare-dezvoltare-inovare și care se adresează unor piețe stabile și în creștere;
• Întărirea cercetării științifice, modernizarea capacităților tehnologice ale sectoarelor industriale; încurajarea inovațiilor și creșterea semnificativă a numărului
de angajați în cercetare și dezvoltare și sporirea cheltuielilor publice și private pentru cercetare și dezvoltare
• Promovarea industrializării incluzive și durabile și sporirea ratei de ocupare;
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• Creșterea accesului întreprinderilor mici industriale și de altă natură la servicii financiare, inclusiv la credite accesibile, și integrarea acestora în lanțuri valorice
și piețe externe.
Obiectivul 10 – Reducerea inegalităților în interiorul țărilor şi între țări
Inegalitatea este un obstacol în procesul de dezvoltare al unei societăți durabile.
Inegalitatea apare în diferite domenii cum ar fi problemele de gen, dificultățile în
educație, aspectele financiare etc. Unele grupuri vulnerabile, cum ar fi femeile cu dizabilități sau cele de etnie romă, se confruntă cu discriminare intersecțională, prin
care mai multe caracteristici ale grupului sunt supuse fenomenelor discriminatorii,
acesta devenind astfel în mod particular dezavantajat. Acest obiectiv al reducerii
inegalităților accentuează caracterul ideal și meritocratic al societății și totodată,
permite tuturor accesul la resurse.
Ținte 2030:
• Reducerea polarizării sociale prin asigurarea creșterii constante, pe bază
anuală, a veniturilor mici, alocațiilor pentru copii, tineri, vârstnici și persoane cu
dizabilități, pensiilor, ajutoarelor sociale pentru alte grupuri vulnerabile sau defavorizate într-un cuantum superior celui mediu pe economie;
• Sprijinirea dezvoltării activităților economice productive în mediul rural, pe
lângă cele agricole, prin încurajarea antreprenoriatului, asigurarea accesului la internet pentru munca de la distanță, accesul sporit la serviciile de microfinanțare;
• Creșterea intermedierii financiare în mod durabil cu asigurarea stabilității și
credibilității sectorului bancar;
• Promovarea fermă și monitorizarea permanentă a aplicării legislației existente în materie de incluziune socială pentru toate categoriile de cetățeni, inclusiv
persoanele aparținând minorităților etnice sau de altă natură, în toate domeniile
vieții politice, economice, sociale și culturale;
• Promovarea fermă și monitorizarea permanentă a aplicării legislației existente în materie de incluziune socială pentru toate categoriile de cetățeni, inclusiv
persoanele aparținând minorităților etnice sau de altă natură, în toate domeniile
vieții politice, economice, sociale și culturale;
• Adoptarea politicilor, în special fiscale, salariale și de protecție socială, în scopul reducerii progresive a inegalităților, respectiv a proporției grupurilor dezavantajate;
• Aproprierea României de nivelul mediei UE, corespunzător anului 2030, din
punctul de vedere al indicatorilor dezvoltării durabile;
• Reducerea discriminării prin acordarea de sprijin organizațiilor neguvernamentale care activează în domeniul drepturilor omului.
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Obiectivul 11 – Dezvoltarea oraşelor şi a aşezărilor umane pentru ca ele
să fie deschise tuturor, sigure, reziliente şi durabile
În România, conform statisticilor Băncii Mondiale, ponderea populației urbane a
crescut la 54,4% în 2014, de la 34% în 1960. Conform Eurostat, media UE era de
72,5% în 2014. Acest proces de urbanizare este într-o continuă creștere, obligând
orașele să devină deschise tuturor, sigure, reziliente și durabile, pentru a face față
schimbărilor socio-economice și de mediu.
Ținte 2030:
• Elaborarea și punerea în aplicare a unui program general de planificare spațială și amenajare a teritoriului în corelare cu strategiile sectoriale la nivel național
prin aplicarea conceptului de dezvoltare spațială policentrică și echilibrată, care să
susțină coeziunea teritorială;
• Educarea și responsabilizarea populației pentru situații de risc seismic;
• Reducerea efectelor pe care poluarea atmosferică le are asupra sănătății umane și a mediului prin acordarea unei atenții deosebite calității aerului;
• Reducerea substanțială a numărului deceselor și bolilor provocate de produsele chimice periculoase de poluare și de contaminarea aerului, apei și a solului;
• Consolidarea eforturilor de protecție și salvgardare a patrimoniului cultural și
natural, a elementelor de peisaj din mediul urban și rural;
• Implementarea prevederilor legale referitoare la producția, transportul, depozitarea, utilizarea și eliminarea produselor chimice, inclusiv a celor farmaceutice,
care pot prezenta pericole pentru sănătatea oamenilor și animalelor și pentru integritatea mediului.
Obiectivul 12 – Asigurarea unor modele de consum şi producție durabile
Decuplarea creșterii economice de efectele negative asupra mediului necesită un
nou model de consum și producție durabil. Dezvoltarea durabilă propune soluția
unei producții mai efi ciente, a unui management durabil al deșeurilor și activități
în concordanță cu principiile protecției mediului. În termeni de consum, reciclarea
este imperativă, acest lucru necesitând tranziția spre o economie circulară și conștientizarea cetățeanului de limitele planetei.
Ținte 2030:
• Trecerea etapizată la un nou model de dezvoltare bazat pe utilizarea rațională
și responsabilă a resurselor cu introducerea unor elemente ale economiei circulare,
elaborarea unei foi de parcurs;
• Înjumătățirea pe cap de locuitor a risipei de alimente la nivel de vânzare cu
amănuntul și de consum și reducerea pierderilor de alimente de-a lungul lanțurilor
de producție și de aprovizionare, inclusiv a pierderilor post-recoltare;
• Reciclarea în proporţie de 55% a deșeurilor municipale până în 2025 și 60%
până în 2030;
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• Reciclarea în proporţie de 65% a deșeurilor de ambalaje până în 2025 (materiale plastice 50%; lemn 25%; metale feroase 70%, aluminiu 50%, sticlă 70%, hârtie
și carton 75%) și 70% până în 2030 (materiale plastice 55%; lemn 30%; metale
feroase 80%, aluminiu 60%, sticlă 75%, hârtie și carton 85%);
• Colectarea separată a deșeurilor menajere periculoase până în 2022, a deșeurilor biologice până în 2023 și materialele textile până în 2025;
• Stabilirea de scheme obligatorii de răspundere extinsă a producătorilor pentru toate ambalajele până în 2024;
• Implementarea practicilor durabile de achiziții publice verzi, în conformitate
cu prioritățile naționale și politicile europene;
Obiectivul 13 – Luarea unor măsuri urgente de combatere a schimbărilor
climatice şi a impactului lor
Impactul schimbărilor climatice, inclusiv schimbarea tiparelor climei, creșterea
nivelului mării și a evenimentelor meteorologice extreme afectează România de
astăzi. Dacă nu se iau în continuare măsuri de adaptare și diminuare a efectelor
acestora, amenințările actuale, cum ar fi siguranța alimentară și deficitul de apă,
pot lua amploare.
Strategia vizează consolidarea capacității de adaptare și reziliență a României
pentru a combate pericolele legate de schimbările climatice și dezastrele naturale
prin integrarea măsurilor de diminuare și de adaptare la schimbările climatice și
dezastrele naturale atât în strategiile cât și în politicile naționale și în planificarea
și creșterea nivelului de educație și conștientizare privind schimbările climatice.
Schimbările climatice aduc două mari provocări: reducerea drastică a emisiilor
de gaze cu efect de seră și adaptarea, prin dezvoltare durabilă, cu trecerea la o economie decuplată de carbon care să asigure, în acelaşi timp, o calitate bună a vieții
cetățenilor şi o protecție eficientă a vieții şi proprietății lor, în cazul noilor vulnerabilități și riscuri de dezastre naturale.
Schimbările climatice afectează din ce în ce mai mult sectoare precum energia,
transportul, mediul urban, resursele de apă, agricultura și silvicultura, dezvoltarea
rurală. Agricultura și dezvoltarea rurală sunt foarte vulnerabile la impactul schimbării climatice, iar riscurile asociate nu sunt egal distribuite. Există diferențieri
regionale atât în probabilitatea de producere a fenomenelor extreme, cum sunt seceta și episoadele cu precipitații abundente, cât și în vulnerabilitatea, reziliența și
capacitatea adaptivă a comunităților rurale la schimbarea climei. Diferențele sunt
accentuate, mai departe, de polarizarea în dimensiunile fermelor agricole, caracteristică României.
Cea mai afectată categorie este și va fi cea a fermierilor care practică agricultura
de subzistență și de semi-subzistență. Din punct de vedere al rezilienței și capaci-
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tății de adaptare, orașele au nevoie acută de planificare atentă pentru a face față
impactului schimbărilor climatice, amplificate de insulele de căldură ale orașului și
de impermeabilizare a solului urban. Impactul schimbării climatice va accentua și
dezechilibrul dintre cererea și furnizarea de resursă de apă la nivelul bazinelor de
alimentare, ceea ce va face necesare fie măsuri de reducere a cererii, fie identificarea
unor noi surse în România următoarelor decenii.
Ținte 2030:
• Integrarea măsurilor de adaptare la schimbările climatice în strategiile și politicile de dezvoltare sectorială și armonizarea lor intersectorială;
• Conștientizarea iminenței schimbărilor climatice atât la nivelul politic al instituțiilor statului, cât și în rândul tuturor cetățenilor, indiferent de vârstă;
• Consolidarea rezilienței și capacității de adaptare a României la riscurile legate de climă și dezastre naturale;
• Îmbunătățirea capacității de reacție rapidă la fenomene meteorologice extreme intempestive de mare intensitate;
• Îmbunătățirea educației, sensibilizării și capacității umane și instituționale
privind atenuarea schimbărilor climatice, adaptarea, reducerea impactului și alerta
timpurie;
• Intensificarea eforturilor României pentru a realiza tranziția la o economie
„verde”, cu emisii reduse de dioxid de carbon, rezilientă la schimbările climatice și
pentru integrarea măsurilor de adaptare la schimbările climatice în sectoarele vulnerabile economice, sociale şi de mediu, în conformitate cu politicile UE.
Obiectivul 14 – Conservarea şi utilizarea durabilă a oceanelor, mărilor şi a
resurselor marine pentru o dezvoltare durabilă
Viața marină, clima, economia și bunăstarea socială depind de existența unor mări
sănătoase. Schimbările climatice și concurența pentru resursele naturale adaugă
presiuni suplimentare asupra mediului marin. Schimbarea climei și exploatarea
nedurabilă a mediului acvatic constituie principalele amenințări pentru oceane și
mări.
Ținte 2030:
• Dezvoltarea colaborării internaționale cu statele dunărene pentru îmbunătățirea stării ecologice a apelor Dunării și reducerea impactului negativ al efluenților asupra ecosistemelor marine la vărsarea în Marea Neagră;
• Gestionarea durabilă a resurselor acvatice vii printr-o abordare ecosistemică
a activităților de pescuit;
• Întărirea capacității României de combatere a pescuitului ilegal;
• Susținerea programelor de cercetare pentru protecția și conservarea ariilor
protejate și a resurselor acvatice vii;
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• Prevenirea și reducerea semnificativă a poluării marine de toate tipurile, în
special de la activitățile terestre, inclusiv poluarea cu deșeuri marine și poluarea cu
nutrienți;
• Minimizarea și gestionarea impactului acidificării mediului apelor marine,
inclusiv prin cooperare științifică sporită la toate nivelurile;
• Dezvoltarea responsabilă și sustenabilă a activităților de pescuit la speciile
sălbatice și de acvacultură cu respectarea cotelor și metodelor stabilite prin lege și
menținerea, în limite rezonabile, a viabilității îndeletnicirilor tradiționale în acest
domeniu, inclusiv a pescuitului sportiv și de agrement;
• Atragerea celorlalte state riverane Mării Negre în actul de management durabil al resurselor acvatice vii.
Obiectivul 15 – Protejarea, restaurarea şi promovarea utilizării durabile
a ecosistemelor terestre, gestionarea durabilă a pădurilor, combaterea
deşertificării, stoparea şi repararea degradării solului şi stoparea
pierderilor de biodiversitate
Societatea umană a creat o „amprentă” imensă pe Pământ, iar acest impact impune
asumarea unei responsabilități sporite, un management responsabil şi activități
corelate în domeniul protecției mediului. Pădurile sunt fundamentale pentru viața
pe planetă. Gestionarea durabilă a acestora are un rol esențial în abordarea provocărilor globale actuale, precum și în combaterea reducerii biodiversității, a degradării solurilor și a prevenirii schimbărilor climatice. În plus, pădurile reprezintă un
furnizor important al unei game largi de servicii ecosistemice care îmbunătățesc
calitatea vieții, oferind numeroase avantaje pentru mediu, societate și economie,
cum ar fi asigurarea securității alimentare, creșterea disponibilității apei și sporirea
protecției așezărilor umane.
România a intrat în UE cu un capital natural valoros, în unele cazuri, acesta
având caracter de unicat. Această contribuție trebuie să fi e recunoscută și apreciată ca atare, inclusiv sub raportul sustenabilității financiare a investițiilor necesare
pentru conservarea resurselor și menținerea serviciilor oferite de ecosistemele naturale la standardele stabilite la nivelul ONU și UE.
Ținte 2030:
• Dezvoltarea infrastructurii verzi și folosirea serviciilor oferite de ecosistemele naturale (în special în luncile Dunării, afluenților acesteia și în Deltă) prin gestionarea integrată a bazinelor hidrografice și zonelor umede;
• Conservarea și protejarea zonelor umede, între care se află și Rezervația Biosferei Delta Dunării, zonă umedă unicat în Europa, ca parte a patrimoniului natural
european și mondial;
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• Asigurarea conservării ecosistemelor montane, inclusiv a biodiversității acestora, în scopul de a spori capacitatea acestora de a oferi beneficii esențiale pentru
dezvoltare durabilă;
• Susținerea instituțiilor și infrastructurilor de cercetare/dezvoltare de interes
național și european pentru studierea, gestionarea, protejarea și conservarea diversității patrimoniului natural;
• Gestionarea durabilă a pădurilor, eliminarea tăierilor ilegale de arbori, dezvoltarea sistemului informatic integrat pentru monitorizarea exploatării și transportului masei lemnoase, inclusiv la punctele de frontieră, asigurarea împăduririi și
reîmpăduririi terenurilor din fondul forestier și a celor degradate sau supuse deșertificării, desfășurarea plantării programate a perdelelor forestiere pentru protecția
culturilor agricole și a elementelor de infrastructură în scopul limitării impactului
schimbărilor climatice;
• Tranziția către o economie circulară prin abordări complementare ce implică
metode tradiționale și tehnologii de ultimă generație pentru restabilirea/refacerea
capitalului natural și reducerea dependenței de fertilizatorii sintetici și de pesticide, pentru combaterea degradării solului;
• Combaterea deșertificării, restaurarea terenurilor și solurilor degradate, inclusiv a terenurilor afectate de deșertificare, secetă și inundații.
Obiectivul 16 – Promovarea unor societăți pașnice şi incluzive pentru
o dezvoltare durabilă, a accesului la justiţie pentru toți şi crearea unor
instituții eficiente, responsabile şi incluzive la toate nivelurile
Dezvoltarea durabilă este și o paradigmă de funcționare a unei societăți echitabile.
Această abordare implică o societate pașnică în care beneficiile dezvoltării durabile promovează accesul la justiție pentru toți și crearea unor structuri legislative
și instituționale eficiente, responsabile și incluzive la toate nivelurile. Dezvoltarea
durabilă poate deveni o abordare funcțională doar dacă societatea va conștientiza
și își va însuși această perspectivă ca pe o realitate firească.
Strategia are în vedere dezvoltarea capitalului social, promovarea toleranței,
eradicarea violenței asupra copiilor și reducerea semnificativă a tuturor formelor de
violență, reducerea semnificativă a corupției, dezvoltarea instituțiilor efi ciente și
transparente la toate nivelurile, asigurarea procesului decizional receptiv, inclusiv
participarea și reprezentarea cetățenilor la toate nivelurile și asigurarea accesului
public la informații și protejarea libertăților fundamentale.
Ținte 2030:
• Identificarea și implementarea soluțiilor de stimulare a digitalizării economiei României prin introducerea tehnologiilor digitale în administrația publică și în
sfera serviciilor financiar-bancare;
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• Combaterea corupției prin toate mijloacele legale disponibile indiferent de
poziția socială sau economică a persoanelor vizate;
• Promovarea și consolidarea valorilor multiculturalismului prin includerea
perspectivei și contribuției minorităților la istoria și cultura română, conservarea
tradițiilor care contribuie la bogăția culturală și combaterea oricărei forme de discriminare, rasism și antisemitism, prin aplicarea legii, prin educație în spiritul multiculturalismului și prin conștientizarea problematicii discriminării minorităților
autohtone, în prezent și în trecut;
• Administrarea justiției în condiții de imparțialitate și celeritate, în conformitate cu legile și procedurile stabilite, cu respectarea principiului prezumției de
nevinovăție;
• Asigurarea și susținerea dialogului cu minoritățile naționale în vederea îmbunătățirii actului decizional, prin acces egal pentru toți cetățenii de a-și respecta şi
valorifica cultura, tradițiile, limba maternă și de a participa la viața economică, socială și politică și pentru combaterea preconcepțiilor, a prejudecăților și a discriminărilor în toate formele sale și promovarea dialogului interetnic, valorilor comune,
diversității culturale și lingvistice;
• Reducerea semnificativă a tuturor formelor de violență și ratelor de deces
conexe;
• Stoparea abuzului, exploatării, traficului și a tuturor formelor de violență și
torturii copiilor;
• Reducerea semnificativă a fluxurilor ilicite financiare și de armament, consolidarea recuperării și returnării bunurilor furate și combaterea tuturor formelor de
crimă organizată;
• Asigurarea procesului decizional receptiv, incluziv, participativ și reprezentativ la toate nivelurile;
• Dezvoltarea instituțiilor eficiente, responsabile și transparente la toate nivelurile;
• Profesionalizarea și perfecționarea activității tuturor instituțiilor administrației publice centrale și locale, mai ales a compartimentelor care intră în contact
direct cu cetățenii, pentru prestarea unor servicii prompte și civilizate, extinderea
și generalizarea serviciilor pe internet (on-line).
Obiectivul 17 – Consolidarea mijloacelor de implementare şi revitalizarea
parteneriatului global pentru dezvoltare durabilă
România, ca membră a comunității internaționale și a familiei europene, își asumă
responsabilitatea de a se implica în efortul comun pentru sprijinirea dezvoltării
durabile. Problemele globale impun soluții globale, această abordare necesită și colaborare, respectiv finanțare publică (națională și internațională) pentru atingerea
obiectivelor din Agenda 2030.
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Uniunea Europeană, împreună cu statele sale membre, s-a angajat să joace un
rol activ în scopul accelerării progreselor în direcția atingerii obiectivelor de dezvoltare durabilă, pentru a se asigura responsabilizarea în fața cetățenilor și pentru a se
garanta că „nimeni nu este lăsat în urmă”. Astfel, ca urmare a schimbului de opinii
și a exprimării pozițiilor naționale privind politicile de dezvoltare durabilă într-o
manieră integrată, statele membre UE au agreat poziții comune concretizate prin
adoptarea unor documente precum:
• Comunicarea privind paşii următori pentru un viitor durabil al Europei – acţiunea europeană pentru durabilitate
• Comunicarea privind un nou consens european privind dezvoltarea
• Comunicarea privind un parteneriat reînnoit cu ţările din Africa, Zona Caraibilor şi Pacific
• Concluziile Consiliului UE privind acțiunea UE pentru implementarea Agendei 2030 pentru Dezvoltare Durabilă Un viitor european durabil: Reacția UE la
Agenda 2030 pentru Dezvoltare Durabilă.
De la nivelul global al Națiunilor Unite, până la cel regional al UE, de la angajamentele politico-militare ale Alianței Nord-Atlantice, până la eforturile instituțiilor de la nivel național, securitatea necesită contracararea unui spectru larg de
amenințări prin măsuri coerente și integrate în domeniul politic, economic, societal, militar și ecologic. Dimensiunea ecologică a securității include trei direcții:
problemele de mediu cauzate de război sau conflicte armate, disputele internaționale generate de controlul, accesul sau posesia resurselor și dezastrele naturale sau
catastrofele industriale.
România are, în prezent, vizibilitate suficientă și dispune de un real potențial
de imagine în cadrul Alianței Nord-Atlantice în domeniul protecției mediului, iar
conjunctura poate fi exploatată pentru consolidarea poziției deținute și continuarea eforturilor de impunere ca lider de domeniu.
Ținte 2030:
• Sprijinirea unor soluții realiste, favorabile țărilor în curs de dezvoltare în cadrul dezbaterilor interguvernamentale din cadrul UE, a ONU, precum și a instituțiilor sale specializate pe tema dezvoltării durabile;
• Încurajarea investițiilor și altor activități economice ale unor întreprinzători
din România, precum și a proiectelor bazate pe voluntariat, în special la inițiativa
tinerilor, care au ca obiect promovarea principiilor și practicilor dezvoltării sustenabile în țări mai puțin dezvoltate;
• Sprijinirea comunităților de români din străinătate prin asigurarea accesului
la cursuri de limbă și cultură românească și dezvoltarea lectoratelor de limbă și literatură română în cadrul universităților din Europa și din lume;
• Majorarea progresivă a cuantumului asistenței oficiale de dezvoltare acordate
de România în cadrul programelor ODA, în funcție de capacitatea de susținere a
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economiei naționale, având ca obiectiv țintă atingerea cifrei de 0,33% din venitul
național brut la nivelul anului 2030;
• Sporirea și diversificarea ajutorului oficial pentru dezvoltare pe măsura creșterii potențialului economic al României și încurajarea agenților economici români
să investească, pe baze competitive, în economia țărilor mai puțin dezvoltate;
• Aderarea României la Zona Euro, la spațiul Schengen și la Organizația pentru
Dezvoltare și Cooperare Economică;
• Susținerea angajamentelor internaționale și implicarea proactivă pe plan european și international.
Potrivit Planului Național de Redresare si Reziliență, România își propune să
atragă din instrumentul „UrmătoareaGenerațieUE” (NextGenerationEU), prin programe de reforme și modernizare, 29,2 miliarde euro.
PNRR – o abordare aliniată Agendei 2030
PNRR are o abordare aliniată Agendei 2030, viziunea asupra dezvoltării durabile
fiind similară cu cele 17 Obiective de Dezvoltare descrise mai sus:
„Să ne imaginăm România anului 2026: verde, digitală, cu transport
curat, cu școli moderne, cu medicină performantă. Va fi o Românie verde, de
culoarea pădurilor. Va fi o Românie cu transport modern. Va fi o Românie cu
clădiri refăcute și cu energie curate. Va fi o Românie antreprenorială și digitală. Va fi o Românie cu mai puțină sărăcie. Va fi o Românie sănătoasă și mai
mulți copii vor putea merge la școli moderne. Va fi o Românie atractivă pentru
turiști. Va fi o Românie unită, cu dezvoltare echilibrată și coerentă între regiunile sale de dezvoltare.”
Agenda 2030 pentru Dezvoltare Durabilă a adus o nouă viziune nu doar în
ceea ce privește esența obiectivelor stabilite, respectiv caracterul universal și interconectat al acestora, dar și în ceea ce privește implementarea obiectivelor și
monitorizarea acestora, bazându-se pe recunoașterea faptului că succesul materializării nu depinde doar de actorul stat, ci și de ceilalți actori implicați, până la
cetățean.
În spiritul Agendei 2030, pentru o implementare eficientă a PNRR este nevoie de sprijinul și implicarea tuturor actorilor. Tineretul, organizațiile neguvernamentale, sectorul privat, autoritățile locale, sindicatele, patronatele, institutele
de cercetare-dezvoltare și inovare, sfera academică, mass-media, cultele religioase,
fermierii, vârstnicii, familiile trebuie implicați în acțiunile conexe implementării,
cu care trebuie sa se asigurare un dialog continuu.
Să nu uităm că, indiferent de cât de ambițioase sunt țintele sau oricât de promițătoare sunt rezultatele, „beneficiarul final” al oricărui plan sau strategie de dezvoltare a unei țări, este cetățeanul, adică fiecare dintre noi!
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Principii circulare în economia românească
Bune practici
Industria de plastic și ambalaje
Ambalajele – sursă de materie primă pentru economia
circulară
Mihaela Frăsineanu, Andrei Frăsineanu
Implementarea modelului de economie circulara este o problema de mare actualitate, dezbătută atât la nivel internațional, de organizații precum Organizația Națiunilor Unite sau Parlamentul si Comisia Europeana cat si la nivel național, de
guverne si sectoarele economic si universitar. Diminuarea resurselor naturale, creșterea nivelului de poluare si accelerarea schimbărilor climatice sunt probleme cu
care atât societatea cat si mediul natural se confrunta la momentul actual.
Astăzi, majoritatea organizațiilor operează încă pe un model de economie liniară producție-consum-eliminare. Acest model se referă la ciclul de viață al unui
produs, de la extracția materiilor prime până la fabricarea și comercializarea produsului, terminând cu eliminarea lui de către utilizatorul final. La momentul actual,
simțim din ce in ce mai puternic efectele negative ale abordării liniare a activităților
economice, care operează pe convingerea că resursele naturale sunt absolute. Problema principală nu este însă reprezentată de lipsa resurselor, cu toate ca la mijlocul fiecărui an consumam resursele alocate întregului an, ci de amprenta de carbon
și deșeurile rezultate din acest model de producție1.
O abordare circulară in economie se concentrează pe păstrarea în utilizare a
produselor și materialelor după terminarea primului lor ciclu de viață, iar această
strategie poate fi posibilă numai cu un efort colectiv, în care toate părțile (guverne și parlamentari, întreprinderi și organizații, cetățeni) își îndeplinesc obligațiile.
Prin implementarea acestui principiu, va exista o schimbare în modul în care privim proprietatea, consumul, producția și comerțul cu produsele.
Trenduri în producția și consumul de plastic și ambalaje
Ambalajele fac parte din viața noastră de zi cu zi, iar efectele producției si consumului lor sunt vizibile atât in natura (spatii verzi, râuri, lacuri, mari, oceane) cat
si in gropile de gunoi. Iar materialele din care sunt făcute sunt si ele diverse, de la
1
Lieder M., Asif F., Rashid A., 2016, Towards circular economy implementation in manufacturing
systems using a multi-method simulation approach to link design and business strategy
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plastic la metal, de la hârtie sau carton la sticla, si la fel de divers este si impactul
lor asupra mediului si sănătății umane, prin poluarea pământului, apei si aerului.
În acest sens, materialul care lasă cea mai mare cantitate de amprentă de carbon
este plasticul. Se estimează că acesta eliberează 1,8 miliarde de tone metrice de
CO2 în fiecare an, atât din producția de plastic, cât și din depozitarea, incinerarea și
compostarea materialului.
Statisticile arata că cererea de plastic va crește cu 22% în următorii cinci ani,
deoarece a devenit materialul preferat mai ales în industria ambalajelor, dar si in
cea a construcțiilor și auto, iar dacă această situație continuă, cantitatea de plastic
care este pusa pe piață se va dubla2.
Principiile de circularitate pentru sectorul ambalajelor se concentrează pe recuperarea pentru reutilizare, păstrarea materialelor în circulație și reciclare. Pentru
ca acestea să poată fi aplicate, trebuie să fie analizate canalele de distribuție, tipurile
de ambalaje și materialele utilizate, făcând astfel ca modelele de business sa devina
cu adevărat sustenabile.
Obiectivele UE pentru gestionarea deșeurilor din plastic
Pentru a minimiza presiunile asupra mediului asociate cu extracția resurselor,
procesarea, utilizarea și gestionarea deșeurilor, legislația europeană urmărește să
reducă nevoia de materiale și resurse virgine în producția de materiale plastice.
Comisia Europeana a identificat acest lucru drept o prioritate critică și și-a stabilit
obiectivul de a face toate ambalajele din plastic reciclabile sau reutilizabile până în
2030. Strategia europeană pentru materialele plastice într-o economie circulară, adoptată în 2018, subliniază o serie de politici conexe care vizează stabilirea unui sistem clar și coerent structura politicii de produs care va face ca bunurile, serviciile
și modelele de afaceri durabile să fie standardul și să schimbe obiceiurile de consum, astfel încât să nu fie generate deșeuri din procesele de producție și consum.
Ambalajele din plastic reprezintă o parte majoră a bunurilor de consum în
mișcare rapidă (aproximativ 80%) și o mare parte din acestea sunt aruncate după
prima utilizare. Abordarea liniară a industriei plasticului prezintă numeroase neajunsuri, având în vedere că 40% din materialele plastice produse în fiecare an sunt
materiale plastice de unică folosință. Producția anuala de materiale de ambalare
din plastic este de aproximativ 78 de milioane de tone, din care doar 14% sunt colectate pentru reciclare. Aceasta înseamnă că restul se îndreaptă spre depozitele de
deșeuri (40%), incinerare (14%) și 32% ajunge în oceane și alte biosisteme. Această
abordare este dăunătoare atât pentru mediul înconjurător (scurgerile de materiale
distrug biosistemele lumii), cât și pentru economie (120 de miliarde de dolari din
valoarea materialului plastic se pierd anual3.
2
3

Lebreton L. Andrady A., 2019, Future scenarios of global plastic waste generation and disposal
MacArthur, Ellen, 2016, The new plastics economy rethinking the future of plastics
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Cu toate acestea, cererea de materiale plastice reciclate reprezintă doar 6% din
cererea totală de materiale plastice din Uniunea Europeană, iar factorii cheie sunt
costurile scăzute ale materiei prime (ceea ce duce la producția de plastic virgin cu
costuri reduse) și dificultatea identificării beneficiarilor pentru plasticul reciclat.
Primul pachet major de politici și legislație a fost prezentat in Uniunea Europeană în 2015 – Planul de acțiune european pentru economia circulară, care conține
măsuri și politici care trebuie adoptate până în 2030 și 2050. Acest plan a avut ca
scop facilitarea tranziției către o economie circulară competitivă pentru a stimula
o creștere economică durabilă și care poate genera un număr mai mare de locuri de
muncă. Au fost adoptate patru propuneri legislative ca parte a pachetului economiei
circulare, Directiva cadru privind deșeurile, Directiva depozitare, Directiva privind
gestionarea ambalajelor si a deșeurilor de ambalaje si cea pentru echipamentele si
deșeurile de echipamente electrice și electronice. Unul dintre principalele obiective
stabilite pentru fluxuri de deșeuri de ambalaje este atingerea unui obiectiv global
de reciclare și pregătire a UE pentru deșeurile de ambalaje de 65% până în 2025 și
70% până în 2030.
Masurile legislative europene referitoare la trecerea spre o economie circulara,
de care trebuie sa tina cont noile modele de business, mai includ, printre altele:
• o interdicție cu privire la produsele din plastic (tacâmuri, farfurii, agitatoare
pentru băuturi, bețe pentru baloane, paie, recipiente pentru alimente și băuturi
precum și căni pentru băuturi din polistiren expandat, bețișoare pentru urechi, din
plastic) de unică folosință și materialele plastice oxodegradabile;
• măsuri privind reducerea consumului de recipiente pentru alimente și căni
pentru băuturi, din plastic, precum și marcarea și etichetarea specifică a anumitor
produse;
• obiectivul de a include 30 % din materialele plastice reciclate în sticle pentru
băuturi începând cu 2030 și 25 % pentru sticlele din PET începând cu 2025, precum
și
• obiectivul de colectare separată a 90 % din sticlele din plastic până în 2029,
precum și introducerea unor cerințe privind proiectarea pentru conectarea capacelor la sticle.
În România, Directiva cadru 2008/98/CE privind deșeurile a fost transpusă
de către Ministerul Mediului, Apelor si Pădurilor prin Legea nr. 211/2011 privind
regimul deșeurilor. Acest document stabilește cadrul general de gestionare a deșeurilor astfel încât recuperarea lor si mai ales a materiilor secundare rezultate sa
înceapă prin prevenirea generării, apoi prin reutilizare si reciclare, dar stabilește si
obligațiile tuturor stakeholderilor, de la producători de bunuri si generatori de deșeuri pana la autorități. Acest cadru da posibilitatea creionării, in linii mari, a modelelor de business, însă ele trebuie corelate si detaliate si cu alte acte normative ce
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sunt si/sau trebuie elaborate sau transpuse de către alte autorități publice centrale
(Ministerul Cercetării, Ministerul Economiei). Cea mai noua transpunere a acestei directive stabilește ca principale obiectiv acela de „reducere a efectelor generale
determinate de utilizarea resurselor și de creștere a eficienței utilizării acestora,
ca elemente esențiale pentru asigurarea tranziției către o economie circulară și a
garanta competitivitatea pe termen lung”.
În vederea prevenirii, reutilizării, reciclării şi a altor tipuri de valorificare a deșeurilor, măsurile instituite prin aceasta lege încurajează în primul rând proiectarea de produse care să aibă un impact redus asupra mediului și care să genereze o
cantitate scăzută de deșeuri în timpul producerii şi al utilizării ulterioare,
Producția, dezvoltarea și comercializarea de produse cu utilizări multiple, care
conțin materiale rezultate din reciclare durabile din punct de vedere tehnic şi care,
după ce devin deșeuri, pot fi valorificate şi eliminate corespunzător, acceptarea produselor returnate şi a deșeurilor rezultate după ce produsele nu mai sunt folosite şi
punerea la dispoziția publicului a informațiilor disponibile cu privire la caracterul
reutilizabil şi reciclabil al produselor, reprezintă alte elemente importante ale acestui act normativ.
Principiile de baza ale activităților economice specifice domeniului sunt detaliate in Directiva 94/62/CE privind ambalajele și deșeurile de ambalaje cu modificările
si completările ulterioare, transpusă prin Legea nr. 249/2015 privind modalitatea
de gestionare a ambalajelor și deșeurilor de ambalaje. Cele mai importante aspecte
care asigura implementarea principiilor economiei circulare sunt legate de:
– implementarea conceptului de răspundere extinsă a producătorului pentru
întreaga durata de viată a produsului, majorarea obiectivelor de valorificare/reciclare a deșeurilor de ambalaje astfel încât sa fie recuperate cantități din ce in ce mai
mari de materii secundare care apoi a poată fi reintroduse in circuitul de producție;
– instituirea obligației pentru toți operatorii economici care introduc pe piață
bunuri ambalate de a avea, începând cu 1 ianuarie 2020, un procentaj mediu anual
al ambalajelor reutilizabile de cel puțin 5% din totalul ambalajelor utilizate, procentaj ce trebuie să crească anual cu 5% până în anul 2025;
– modificarea regimului ambalajelor reutilizabile, și reglementarea sistemului
de garanție-returnare pentru ambalajele primare nereutilizabile, instrument esențial pentru recuperarea unei cantități din ce in ce mai mari de ambalaje si deșeuri de
ambalaje de o calitate superioara, pentru imbunatirea reciclării;
– stabilirea unor noi sancțiuni și majorarea amenzilor aplicate pentru neîndeplinirea obligațiilor care revin părților implicate în gestionarea ambalajelor și
deșeurilor de ambalaje, instrument economic ce forțează producătorii in a depune
eforturi din ce in ce mai mari pentru a susține financiar si operațional gestionarea
lor.
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Cea mai noua inițiativă a Comisiei Europene, Directiva 2019/904 de reducere
a impactului anumitor produse din plastic asupra mediului nu este încă transpusa
la nivel național, deși ea conține reglementari importante referitoare la problema
plasticului într-o economie circulara. CE justifica necesitatea adoptării unor masuri
de reducere a folosirii unor anumite produse din plastic, deși recunoaște ca funcționalitatea ridicată și costurile relativ reduse îi conferă acestui material o dimensiune
majora în economie și folosințe esențiale în numeroase sectoare. Cu toate acestea,
utilizarea crescândă a plasticului în produse cu durată scurtă de viață, care nu sunt
proiectate pentru reutilizare sau pentru o reciclare eficientă din punctul de vedere
al costurilor, reprezintă încă modelele de producție și de consum din ce in ce mai
ineficiente și liniare.
Aceasta directivă promovează abordările circulare si acorda prioritate produselor reutilizabile durabile și netoxice și sistemelor de reutilizare iar anumite produse
de unică folosință, care sunt proiectate pentru o singura utilizare sau care sunt
utilizate pentru o scurta perioada de timp înainte de a fi aruncate trebuie abordate,
ca model de producție, într-o noua perspectiva. Directiva prevede, printre multe
altele si exemple de recipiente pentru băuturi care trebuie considerate produse din
plastic de unică folosință: sticlele pentru băuturi sau ambalajele compozite pentru
băuturi utilizate pentru bere, vin, apă, băuturi răcoritoare, sucuri și nectare, băuturi instant sau lapte, dopurile și capacele din plastic utilizate pentru recipientele
din sticlă și metal pentru băuturi etc., adică cele aflate printre produsele din plastic
cele mai întâlnite pe plaje sau in apele de suprafață. Astfel, producătorii trebuie sa
se pregătească pentru conformitatea cu noile cerințe de proiectare a produselor și
pentru adaptarea lanțurilor de producție in acest sens, dar si pentru introducerea
unor noi cerințe referitoare la un conținut minim obligatoriu de materiale plastice
reciclate în sticlele pentru băuturi.
Provocări pe piața ambalajelor pentru România
Conform Planului Național de Gestionare a Deșeurilor, capacitatea de reciclare a
deșeurilor din plastic în România este de aprox. 284 000 t/an (din care 134 000 t/
an pentru deșeurile PET și 150000 t/an pentru alte deșeuri din plastic). Provocarea majoră, în România, este identificarea unor noi modalități de reutilizare, compost și reciclare la același nivel cu deșeurile generate, deoarece, în ultimii trei ani,
cantitatea de ambalaje introdusă pe piața românească de către industrie a crescut
de la 1,9 milioane de tone în 2018 la 2,15 milioane de tone în 2020, ceea ce se
traduce printr-o cantitate de deșeuri de ambalaje generate anual de cca. 110 kg /
cetățean. Această sumă în proporție de aprox. 60% este generata de cetățeni în deșeurile municipale, iar gestionarea deșeurilor municipale din România se bazează
pe implementarea a 34 de sisteme integrate de gestionare a deșeurilor (SMID) prin
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intermediul asociațiilor de dezvoltare intercomunitară (ADI). Pentru dezvoltarea
acestor sisteme, 1 miliard de euro din fonduri europene au fost puse la dispoziție
înainte și după aderarea la UE și, cu toate acestea, în prezent doar 21 dintre IDA
gestionează sisteme funcționale care generează anual doar aprox. 10% din cantitățile de deșeuri de ambalaje reciclate (maximum 100.000 tone). Iar principala problema o reprezintă neimplementarea colectării separate a deșeurilor si lipsa unor
instrumente economice eficiente care sa o stimuleze.
Pentru ca schema de responsabilitate extinsa a producătorilor (REP), cea prin
intermediul căreia aceștia, asociați in Organizații de Implementare a Responsabilității Extinse a Producătorilor (OIREP) își îndeplinesc obiectivele de reciclare, au
fost necesare eforturi continue din partea lor și a operatorilor economici colectori
și reciclatori; în ultimii 3 ani, cantitățile de deșeuri de ambalaje reciclate au crescut
de la 1,2 la 1,3 milioane de tone. Astfel, schema stabilită de legislația europeană
de mediu pentru gestionarea deșeurilor de ambalaje este cea mai viabilă din punct
de vedere economic, social și de mediu, contribuind decisiv nu numai la îndeplinirea obligațiilor producătorilor în numele cărora își desfășoară activitatea, ci și la
îndeplinirea obiectivele României, dar si la implementarea principiilor economiei
circulare.
Limitările pieței românești sunt deci, in linii mari, limitările economiei europene. Specificul local, însă, îl reprezintă, poate, o mai slaba performanta a sistemelor
de colectare si reciclare a deșeurilor, printre care si cele de ambalaje. Din aceasta
cauza, cantitatea de PET colectat ce este reciclat in vederea transformării din nou
in PET pentru băuturi este foarte mica, fiind greu de atins gradul de puritate al
materialului care sa permită refolosirea in industria alimentara. In ce privește reducerea greutății ambalajelor (si a ambalajelor excesive), este necesar ca industria
de ambalaje locala sa aducă inovațiile necesare, ce ar permite industriei băuturilor
răcoritoare atingerea acestui scop. Aceleași inovații sunt așteptate, spre exemplu,
in materia capacului atașat (ce ar împiedica ajungerea acestuia in mediul înconjurător, poluând-l).
Este necesară așadar implicarea tuturor, a autorităților publice centrale si locale, a producătorilor si OIREP-urilor, a colectorilor si reciclatorilor, a universităților
si institutelor de cercetare etc., pentru ca economia circulară să devină funcțională
în România și să poată produce o valoare adăugată ridicată, pentru ca mai apoi modelele de business sa se adapteze astfel încât sa poată fi asigurata aceasta trecere, in
condiții de fezabilitate economica si de protecție a mediului.

O perspectivă globală și locală asupra poluării cu plastic,
precum și rolul economiei circulare în combaterea
acestui fenomen. Studiu de caz: Green Group
Constantin Damov

Producția și consumul de plastic
În 2019, producția globală de materiale plastice a ajuns la 368 milioane de tone,
din care 57,9 milioane de tone produse numai în Europa1. Creșterea puternică a
producției de plastic este determinată de sectorul de ambalare în plină expansiune,
care ocupă în Europa locul 1 în piață, iar aproximativ 25,8 milioane de tone de deșeuri din plastic sunt generate doar în Europa în fiecare an.
Reputația materialelor plastice a suferit mult datorită îngrijorării tot mai mari
cu privire la potențialele amenințări pe care le reprezintă pentru sănătatea umană
și mediul înconjurător, mai puțin de 30% din astfel de deșeuri fiind colectate pentru reciclare în Europa.
Deși sunt setate obiective ambițioase pentru a reduce cantitatea totală de deșeuri, există o limitare la colectare, acest tip de material recuperându-se foarte greu
din orice flux, și asta din cauza volumului mare pe care îl ocupă, fie folie, PET sau alt
tip de ambalaj. Totodată, costurile logistice depășesc și distrug valoarea recuperată
prin reciclare. Astfel, față de alte materiale precum metalele, plasticul ajunge să fie
foarte puțin reciclat. Totodată, materialele plastice virgine sunt mai ieftine decât
produsele reciclate, subminând astfel viabilitatea sectorului reciclării. Trebuie egalizate eforturilor de producere a plasticului versus colectarea și reciclarea acestuia.
Unul dintre pilonii Acordului European Green Deal își propune să facă economia UE durabilă transformând provocările climatice și de mediu în oportunități.
Colectarea corectă are un potențial imens pentru a aborda criza plasticului, iar pentru a intensifica și ghida traseul plasticului de la consumator în fabricile de reciclare
sunt necesare măsuri adecvate și imediate.
Fără intervenții, cum ar fi răspunderea extinsă a producătorului, taxarea de 0,8
euro/kg de deșeuri de ambalaje din plastic nereciclate începând cu anul 2021, obligativitatea de conținut reciclat în produsele noi sau alte mecanisme economico-fi1
EEA Report no.18/2020 https://www.eea.europa.eu/publications/plastics-the-circular-economy-and
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nanciare care să aibă drept rezultat diminuarea și colectarea plasticului din piață
nu vom putea depăși această problemă. Sectorul privat trebuie să fie un partener
major în găsirea soluțiilor la problema materialelor plastice, prin inovarea în domeniul materialelor, tehnologiei și finanțării, prin contribuția la educație și mobilizare
și prin intensificarea inițiativelor de colectare.
Ca parte a economiei circulare, reciclarea face posibilă recuperarea deșeurilor și
reintroducerea acestora în alt proces de producție. Obiectivul Green Deal nu poate
fi atins fără implicarea industriei de reciclare de a păstra materialele în circuitul
economic pe o perioadă cât mai lungă.
Lupta între materialele naturale și cele compuse sintetic va înceta a mai fi doar
dacă reușim să închidem ciclul plasticului, iar acesta nu va mai fi un material periculos pentru noi. În acest moment întâmpinăm o limitare a sistemului actual de
producție, plasticul nefiind un material sustenabil. Deși are cea mai mică amprentă
de CO2 atunci când este produs, ajunge în foarte multe formule și nu mai este reciclabil sau este foarte greu reciclabil.
Astăzi tehnologia reciclării este fizico-mecanică: plasticul trece prin procese
de sortare pe culori, măcinare și spălare. Dar volume mari de cantități de plastic
se pierd în acest proces și o soluție ar fi reciclarea chimică, care să trateze plasticul
ca un „compus chimic”. Astfel, descompunerea va fi realizată în materiale inițiale,
acest tip de „lego chimic” al materialelor ar asigura utilizarea acestora în mod circular, fără a mai fi nevoie de produse compuse sintetic. Totodată, o standardizare
care să limiteze pe câteva formule HDPE, PET și câteva culori ar schimba și cifrele
privind generarea de deșeuri.
Limitările economiei circulare
După cum subliniază prioritățile stabilite de Comisia Europeană, trecerea de la actualul statu-quo al modelelor de afaceri liniare la abordări circulare este un obiectiv
cheie pentru UE în călătoria sa către sustenabilitate. Dar economia circulară necesită o schimbare profundă de mentalitate și organizare, tranziția circulară este o
transformare la nivel economic și la nivel social. Pentru a accelera tranziția către
o economie circulară, sectorul privat trebuie să promoveze alternative ecologice
la plastic și modele de afaceri inovatoare pentru a sprijini refolosirea și reciclarea.
Implementarea modelelor circulare reprezintă totuși o provocare costisitoare
pentru companii. Acestea includ costurile ridicate ale produselor secundare și materiilor prime, spre deosebire de costul adesea mai mic al resurselor virgine. De
asemenea, lipsa unei piețe de materii prime secundare împiedică abordarea circulară să fie pusă în practică. În multe cazuri, conceptul de circularitate și beneficiile
acestuia sunt greu înțelese și de către consumator. În plus, produsele circulare tind
să fie mai scumpe decât bunurile „necirculare”. Combinarea acestor doi factori limitează cererea consumatorilor pentru produse circulare.
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În contextul în care, la nivel global, doar 9% din tot plasticul produs este reciclat, implementarea sistemelor de producție inovatoare care se îndreaptă spre circularitate nu numai că va aduce beneficii societății, ci va reprezenta, de asemenea,
mari oportunități pentru companii și pentru mediul înconjurător.
De asemenea, multe produse nu sunt concepute pentru a fi reparate, demontate sau reciclate. O mai mare concentrare pe proiectarea ecologică a produselor „designed for recycling” poate duce la dezvoltarea de bunuri care pot fi ușor demontate
și reparate sau reciclate la sfârșitul ciclu de viață.
De exemplu, plasticul din echipamentele electrice și electronice (DEEE-uri) nu
ajunge din nou în echipamente electrice și electronice noi, decât cu mici excepții.
Producătorii preferă să folosească material virgin din raționament al costurilor, dar
și al complexității materialelor reciclate. În schimb, la ambalaje, producătorii au
obligativitatea ca un conținut obligatoriu de 25% rPET (calculat ca medie pentru
fiecare stat membru al UE) să se regăsească în sticlele de băuturi PET până în 2025,
care urmează să fie mărit la 30% până în 2030. Dacă ambalajele sunt făcute să fie
reciclabile, pot fi reintroduse în produse noi și atunci vorbim de economie circulară.
Green Group, un model de afaceri împotriva poluării cu plastic
În ultimii 10-20 de ani, îngrijorarea cu privire la mediul înconjurător a adus o creștere a reciclării în Europa și în întreaga lume. Anticipând oarecum această perspectivă, și-a început povestea Green Group în anul 2002. Activitatea Green Group se
bazează pe cele trei principii ale economiei circulare: combaterea deșeurilor și poluării mediului înconjurător, menținerea produselor și materialelor în uz și eficiența
carbonului.
Din Green Group fac parte GreenTech (cel mai mare procesator european pentru deșeuri PET), cu fabrici de reciclare în Lituania și Slovacia, GreenFiber International (lider european in producția de fibră sintetică), GreenGlass Recycling (cea
mai mare fabrică de procesare a deșeurilor de sticlă post-consum), GreenWEEE International (reciclează deșeuri de echipamente electrice și electronice), Eltex Recycling (furnizor integrat de servicii de management al deșeurilor) și Green Resources
Management (organizație de transfer de responsabilitate pentru ambalaje).
Modelul de business promovat de Green Group, centrat pe sustenabilitate,
aduce numeroase beneficii și contribuie la atingerea efectului de sustenabilitate
globală propus de programul ambițios al Organizației Națiunilor Unite.
Green Tech este unul dintre cei mai importanți reciclatori de plastic din Europa, cu fabrici în România (Buzău), Slovacia și Lituania. Green Tech procesează
anual 150.000 de tone de deșeuri PET și, urmând modelul „closed loop”, închide
cercul reciclării materialelor plastice și transformă sticla PET în fulgi durabili și materiale sustenabile: r-PET și bandă PET. Prin divizia de fibră reciclată (Green Fiber
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International), este și unul dintre cei mai importanți producători de fibre sintetice
reciclate obținute din PET.
Doar producerea unei tone de PET virgin creează aproximativ 2 tone de CO2.
Prin reciclarea, pe de altă parte, sunt emise doar 400 de kilograme de CO2 pe tona
de material. Prin contribuția Green Tech, 2 miliarde de PET-uri sunt salvate anual,
iar amprenta de carbon este semnificativ redusă.
Totodată, reciclarea PET-urilor post-consum în produse reciclate are efecte
semnificative în reducerea globală a emisiilor de CO2, a energiei electrice și a combustibililor fosili.
În anul 2020, GreenTech a devenit prima companie din Europa care a obținut
validarea Gold Standard pentru emisia de certificate voluntare de carbon (VER)
rezultate din activitatea de reciclare a deșeurilor. Astfel, în cadrul proiectului „Reducerea emisiilor de CO2 prin reciclarea PET”, au fost măsurate cu rigurozitate
emisiile, consumul de energie și combustibilul din procesul de reciclare al deșeurilor PET desfășurat de Green Tech. Rezultatul auditării certifică faptul că reciclarea
PET-ului în produse noi de plastic asigură o reducere de 48% a emisiilor de carbon
față de producția de plastic din granule virgine.
Green Tech a primit astfel validarea pentru a emite 453.000 de certificate
voluntare de carbon (VER), echivalentul tonelor de emisii de carbon salvate prin
reciclarea deșeurilor PET pe o perioadă de 10 ani, pe care le poate tranzacționa
către companii sau persoane fizice care doresc să își compenseze propriul consum.
Această validare, realizată de către organizația Gold Standard din Elveția, ne oferă
un avantaj competitiv prin poziționarea unică de partener pentru combaterea încălzirii globale.
Abordarea circulară în cadrul Green Group nu numai că reduce degradarea mediului înconjurător, dar în același timp asigură generațiile viitoare că vor dispune
de resursele de care au nevoie. Responsabilitatea pentru natură înseamnă mai mult
decât crearea unui produs ecologic.
Green Fiber a adoptat sistemul integrat al Economiei Circulare, urmând modelul „closed loop” optimizând consumul de energie și materiale și minimizând
deșeurile de sticlă PET, creând astfel noi resurse, de complexitate și performanțe
ridicate. Prin activitatea sa, GreenFiber a reînviat o industrie cu o veche tradiție în
România, producția fibrelor poliesterice sintetice. Dar a reușit să înlocuiască resursa naturală folosită în mod tradițional ca materie primă, petrolul, cu deșeurile PET,
ca resursă regenerabilă.
Astăzi, Green Fiber este în centrul industriilor sustenabile din România, producând peste 80.000 de tone de fibre poliesterice pe an 100% din PET reciclat și
promovând integrarea materialelor reciclate în fluxuri de producție din multiple
industrii la nivelul întregii Europe. Raportat la consumul total european (aproxi-
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mativ 1.000.000 tone/an), capacitatea de producție a societății reprezintă o cotă
de 8%, iar raportat la producția totală europeană (aproximativ 450.000 tone/an),
aceasta reprezintă aproximativ 17,5%.
Fibra sintetică poliesterică înlocuiește fibrele virgine și poate oferi soluții avansate pentru industria auto, industria textilelor, în principal pentru domeniului nețesutelor, transformându-se în șervețele umede, plasturi, mobilier, textile casnice,
perne, filtre sau textile și îmbrăcăminte. Pentru fiecare industrie, fibra are un set de
proprietăți fizice și compoziție unică.
GreenFiber a implementat diferite standarde de tratare, Standardul OEKO-TEX 100 care reprezintă un sistem independent de verificare și certificare pentru materii prime, produse textile intermediare și produse textile finite din toate
etapele de prelucrare. Astfel, această certificare reprezintă garanția că fibra poliesterică tăiată a fost obținută fără substanțe chimice nocive pentru sănătatea consumatorilor, fiind sigure chiar și pentru bebeluși.
Oeko-Tex Standard 100 reprezintă și o garanție a sustenabilității față de mediu, ceea ce înseamnă că atât materiile prime, cât și fazele procesului de producție
respectă cerințele de protecție a mediului înconjurător.

Inovație în industria ambalajelor
Studiu de caz: Grupul Industrial Promateris
Maria Desmirean

Auzim des în jurul nostru vorbindu-se despre sustenabilitate, despre schimbări
climatice, încălzire globală, economie circulară. Acești termeni, complicați pentru
majoritatea, nu au apărut peste noapte, ci dintr-o necesitate globală. Ne aflăm cu
toții într-un moment de cotitură, în care orice acțiune pe care o facem trebuie să
fie responsabilă față de societate și de mediu. E timpul să acceptăm provocările momentului și să găsim cele mai bune soluții pentru a ne adapta. E timpul să facem un
pas înainte ca societate și să regândim felul în care consumăm energia și resursele
naturale.
În ultimii ani, industria ambalajelor a simțit cel mai acut nevoia de a face pași
rapizi în vederea înlocuirii ambalajelor de unică folosință din plastic cu unele realizate din materiale regenerabile și care să aibă o amprentă de carbon redusă. Campaniile de conștientizare cu privire la utilizarea neadecvată a materialelor plastice
în cadrul produselor de unică folosință au determinat o parte a populației, dar și
companiile să caute alternative mai puțin poluante pentru diverse tipuri de ambalaje. Această presiune crescută a reprezentat o oportunitate pentru companiile
producătoare de ambalaje, accelerând eforturile lor de R&D în vederea dezvoltării
de soluții inovative. Astfel, consumatorii au acces în momentul de față, pe piața din
România la o nouă generație de ambalaje, care au la baza materiale regenerabile
(trestie de zahăr, amidon de porumb sau din cartofi, hârtie nelaminată) și care sunt
biodegradabile și compostabile.
În România, sunt companii care au trecut sustenabilitatea ca prioritate principală pe agenda lor și își desfășoară activitatea ținând cont de principiile economiei
circulare. S-au aliniat standardelor și legislației europene și au ambiția să producă
schimbare prin tot ceea ce fac. În căutarea unor materiale inovatoare pun la lucru
tot materialul uman de calitate de care dispun: cunoaștere, energie și creativitate.
Două exemple de companii românești care își propun să ofere publicului soluții
inovative la ambalajele tradiționale din plastic sunt Promateris și Biodeck. Parte
din același grup industrial, atât Promateris, cât și Biodeck sunt doi parteneri impli-
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cați și responsabili, participanți maturi la conversația globală a industriei, în lupta
comună pentru un mediu sustenabil.
Tranziția spre produsele compostabile a început în 2018 din dorința de a face
un pas înainte spre o piață plină de noi oportunități și inovații. În același timp, mediul legislativ la nivelul UE era foarte dinamic și așa a apărut oportunitatea de a-și
folosi experiența în domeniu pentru a dezvolta produse noi, cu un impact de mediu
mai scăzut față de soluțiile convenționale.
Promateris este un producător european de top în industria emergentă a materialelor sustenabile pentru economia circulară, de la produse cu impact climatic
scăzut la soluții pentru end-of-life, inițiative și parteneriate pentru inovație. Biodeck își propune să ofere ultimele inovații în materie de ambalaje și să le facă disponibile unui public cât mai numeros.
Inspirate de principiile economiei circulare, ambele companii sunt de părere că
deșeurile biodegradabile și vegetale trebuie să fie gestionate corect și că ambalajele
ar trebui să poată fi recuperate împreună cu restul deșeurilor compostabile. În ultimii ani grupul industrial Promateris a evoluat de la un grup cu ambiții locale către
un jucător regional reputat și de încredere în materie de packaging sustenabil și soluții pentru economia circulară, cu investiții susținute în zona de economie circulară. Tranziția de la plastic la bio-plastic a fost una firească. Grupul investește intens
în tehnologie de ultimă oră și pariază pe avangarda acțiunilor de cercetare-inovare,
în parteneriat cu laboratoare de top.
Ce sunt ambalajele bio-based & compostabile?
Acest tip de ambalaje au la bază resurse regenerabile, cum ar fi amidonul de porumb
și trestia de zahăr și care pot fi recuperate prin compostare. Sunt biodegradabile și
compostabile, asta înseamnă că dacă sunt colectate la fracția corectă și puse într-un
proces de compostare, ele pot fi transformate în fertilizant pentru soluri.
Ambalajele respectă reglementările UE cu privire la biodegradabilitate și compostabilitate. În funcție de tipul de produs, unele pot fi compostate acasă, altele în
centre industriale. Procesul de producție al unui ambalaj sustenabil este unul prietenos cu mediul. În funcție de tipul de produs, emisiile de carbon scad cu 30-50%
față de ambalajele obișnuite din plastic.
Care flux de deșeuri reprezintă cea mai mare provocare?
Bineînțeles, este vorba despre biodeșeuri (fie deșeuri alimentare sau vegetale). Ele
reprezintă aproape 60% din totalul deșeurilor, mai mult decât plasticul și hârtia la
un loc.
Ce tip de deșeuri contribuie cel mai mult la emisiile de gaze cu efect de seră? Biodeșeurile depozitate în gropi de gunoi emit metan, un gaz care este de 80 de ori mai
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poluant decât CO2. În prezent, arderea și gropile de gunoi reprezintă principalele
două soluții de „tratare” a deșeurilor. Care este însă cea mai bună soluție pentru
colectarea și tratarea biodeșeurilor? CE putem face în privința ambalajelor contaminate cu mâncare? Cum putem să realizăm produse inovatoare care să poată fi
colectate împreună cu deșeurile alimentare pentru a fi recuperate și pentru a evita
problema contaminării? Considerăm construirea unei infrastructuri de compostare ca fiind prioritatea numărul unu pentru statele europene, astfel am putea să
atingem țintele de recuperare impuse de Uniunea Europeană. În momentul de față,
compostarea reprezintă cea mai bună alternativă pe care o avem pentru tratarea
deșeurilor organice. Ea facilitează circularitatea, reduce emisiile de gaze cu efect de
seră provenite din gropi de gunoi sau prin ardere, ajută la reducerea contaminării
în cadrul fluxurilor de deșeuri. Ambalajele compostabile dețin un rol esențial în
gestionarea fluxurilor de deșeuri organice. Sacii menajeri compostabili sunt preferați pentru colectarea deșeurilor organice, deoarece ele pot fi reciclate împreună. În
același timp, alte tipuri de ambalaje compostabile pot fi, de asemenea, compostate
împreună cu resturile de mâncare, reducând astfel riscul de contaminare cu alte
fluxuri. Mai mult, anumite tipuri de ambalaje, datorită designului lor de tip multi-strat, nu pot fi reciclate și, prin urmare, singura soluție pentru „tratarea” acestora este arderea. De altfel, în cazul în care ambalajele alimentare nu sunt realizate
cu scopul de a fi colectate în cadrul fluxului organic, acest lucru crește riscul de
contaminare pentru alte fluxuri. Colectarea separată a deșeurilor organice și compostarea ar ajuta la simplificarea sistemelor de colectare pentru toate fluxurile și,
totodată, ar reduce volumul deșeurilor de plastic trimise către incinerare.
Ambalajele sustenabile în România
În ultimii ani, ambalajele sustenabile primesc din ce în ce mai multă atenție atât din
partea consumatorilor, cât și a retailerilor și a autorităților. La nivel local, avem de-a
face cu o legislație care prevede interzicerea comercializării a pungilor de plastic și a
altor 10 tipuri de ambalaje din plastic. Mai mult, retailerii au implementat politici
de reducere a plasticului de unică folosință pentru produsele care se regăsesc la raft,
iar industria HoReCa a început să dedice o atenție tot mai mare ambalajelor în care
este livrată mâncarea.
Ambalajul descrie tipologia businessului și tot ceea ce îl reprezintă: atenție la
detalii și calitate, dar și grija pentru mediu. Cum brandurile își doresc să poarte
conversații cu consumatorii lor, încep să implementeze strategii de sustenabilitate
pe termen lung care prevăd eliminarea plasticului de unică folosință și înlocuirea lui
cu materiale cu impact redus, cum sunt cele care au la bază resursele regenerabile.
Deși infrastructura de gestionare a deșeurilor biodegradabile este încă limitată
în România, interesul pentru această modalitate de recuperare a materiei vegetale
crește rapid. Puține la număr, dar foarte hotărâte, amintim câteva comunități care
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au pus pe agenda lor colectarea și compostarea deșeurilor biodegradabile: Sălacea,
Cociuba Mare, Dobroești. Odată cu implementarea directivelor UE la nivelul României, infrastructura de colectare și recuperare se vor dezvolta într-un ritm accelerat.
De aceea, e important ca industria românească să facă pași rapizi în direcția dezvoltării de soluții cu impact de mediu redus, exercitând astfel o presiune suplimentară
în direcția autorităților pentru dezvoltarea unei infrastructuri performante pentru
gestionarea deșeurilor. România are șansa de a dezvolta de la zero un sistem performant, adaptat nevoilor secolului 21, un lucru mai simplu de realizat comparabil cu
reformarea unor structuri învechite și complexe, cum e spre exemplu cazul Franței
sau a altor țări europene.
Angajamente la nivel de grup
Ritmul progresului poate că nu e impresionant, pentru că el ne apare mai degrabă
ca o sumă de pași modești, incrementali. Ceea ce este „mai bun”, „mai sustenabil”,
ceea ce funcționează ca „substitut preferabil” este rezultatul unui proces minuțios, modest, chiar de rutină. Inovația spectaculoasă nu apare des în acest domeniu.
Ceea ce contează însă este pasiunea pentru îmbunătățirile constante și hotărârea
de a nu te lăsa bătut, într-un exercițiu al descoperirii pas cu pas.
La nivelul grupului, Promateris a realizat următoarele acțiuni în vederea îndreptării activității sale spre economia circulară:
• reducerea cantităților de materii prime utilizate în producție, dar păstrând
aceleași calități funcționale
• folosirea de materiale care au impact mai scăzut asupra mediului. În ultimii
3 ani, am redus cu 70% consumul de polietilenă și l-am înlocuit cu materii prime
compostabile bio-based
• reciclarea și reutilizarea în proporție de 100% a deșeurilor tehnologice, astfel îndeplinind obiectivul de a desfășura un proces de producție în care utilizăm
resursele la capacitatea lor maximă
• investirea în utilaje care sunt extrem de eficiente din punct de vedere al consumului de energie
• testarea de noi formule de materiale pentru a ne ajuta în dezvoltarea de produse care să fie performante din punct de vedere al mediului și funcțional
În 2020, Promateris a continuat să își extindă producția de bioplastice bio-based și compostabile, oferind soluții de ambalare care pot fi compostate acasă, în
conformitate cu Energy Transition for Green Growth Act (Franța).
Având în vedere dezvoltarea rapidă a populației lumii, este important să regândim modul în care folosim resurse epuizabile de valoare. Este esențial să ne
schimbăm abordarea în ceea ce privește producția, consumul, procesarea, depozitarea, reciclarea și tratarea resurselor biologice pentru a evita epuizarea rapidă a
resurselor și problemele cauzate de schimbări climatice.

Sistemul de Garanție-Returnare, soluție pentru
colectarea și reciclarea ambalajelor de băuturi
Julia Leferman

Pactul Ecologic European sau Green Deal are un impact tot mai vizibil în economia
europeană, industrii întregi își adaptează tehnologiile, își regândesc procesele sau
chiar produsele finale. Odată cu el și cu introducerea unui pachet legislativ destul
de complex la nivel european, ce se va regăsi în multe alte acte normative secundare, economia circulară devine un model de abordare durabilă și pragmatică a business-urilor prin limitarea schimbărilor climatice.
În acest context, trecerea la economia circulară este o direcție de mare interes
și pentru industria berii. La nivel european, acest sector a început în urmă cu mulţi
ani restructurarea activităţii conform principiilor circularităţii şi este în continuare
preocupat de implementarea de noi acţiuni în acest sens.
Provocări pentru industria berii
Fabricile de bere se numără printre cei mai mari utilizatori industriali de apă, aceasta reprezentând 80% din bere. Optimizarea consumului de apă și de energie, prin
folosirea surselor de energie regenerabilă, tratarea apelor uzate, managementul
deșeurilor solide și al produselor secundare, prin compostarea și refolosirea materiilor organice, sau reducerea emisiilor de carbon sunt provocările majore ale industriei pentru care inovațiile tehnologice realizate în ultimii ani în fabricile de bere
vin cu soluțiile potrivite.
Ambalajele reprezintă o altă direcție la nivel de circularitate pentru industria
berii. Berarii locali sunt permanent preocupați de inovații, astfel încât acestea sa
fie cât mai prietenoase cu mediul. Inovațiile în materie de ambalaj se referă la reducerea materiilor prime utilizate, la reciclarea acestora și la separarea materialelor
reciclabile pentru a le reintroduce în uz prin economia circulară.
Sistemul Garanție–Returnare (SGR), prioritatea sectorului berii
Sistemul de garanție – returnare pentru ambalajele primare de băuturi este un subiect de interes major pentru economia românească. Obiectivul unui sistem garan-
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ție-returnare eficient este să îmbunătățească circularitatea ambalajelor printr-un
grad ridicat de returnare. Implementarea sistemului garanție – returnare, prin care
consumatorii vor plăti o garanţie pentru oricare tip de ambalaj de băuturi de unică
folosință pe care o vor recupera atunci când returnează aceste ambalaje, va duce la
creșterea gradului de colectare și de reciclare și va permite țării noastre să atingă
țintele UE de colectare pentru ambalajele de băuturi din plastic de unică folosință de 77% până în 2025 și de 90% până în 2029.
Introducerea unui sistem garanție-returnare în România răspunde cerințelor
legislației UE și ale țării noastre privind responsabilitatea extinsă a producătorului
pentru industria băuturilor. Pe baza datelor disponibile la nivel național și a analizei datelor statistice similare din UE, industria băuturilor a estimat că, în România,
cantitățile de ambalaje eligibile pentru SGR reprezintă 18% din totalul ambalajelor
introduse pe piața locală.
Acest sistem este deja implementat în alte 10 țări ale Uniunii Europene cu rezultate foarte bune și reprezintă soluția cea mai potrivită pentru a crește ratele de
colectare și de reciclare. În Lituania de exemplu, s-a ajuns la un grad de recuperare
de 93% în 2019 de la 75% în 2016, iar în Estonia, rata de recuperare a fost de 97%
în 2019 de la 34% în 2006.

Cu astfel de exemple de bună practică, avem motive să credem că sistemul va
funcționa foarte bine și în România. Ne așteptăm ca SGR să devieze de la groapa
de gunoi aproximativ 90% din ambalajele de unică folosință de băuturi – fie ele din
plastic, aluminiu sau sticlă ne-returnabilă.
Pentru realizarea acestui obiectiv avem nevoie de o abordare colaborativă, în
care autoritățile statului, reprezentanți ai mediului privat si cetățenii, participă la
construcția acestui sistem și mai apoi susțin buna funcționare a acestuia, astfel încât împreună să reușim atingerea obiectivelor urmărite privind creșterea volumelor
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de ambalaje colectate și reintroducerea în circuitul economic a materiilor prime
prin procesul de reciclare.
Alianța Producătorilor de Băuturi din România, născută la inițiativa Asociației
Berarii României și a Asociației Naționale pentru Băuturi Răcoritoare este direct
implicată în implementarea sistemului garanție-returnare în România, prin dialogul cu autoritățile statului care au în acest moment responsabilitatea elaborării
cadrului legislativ necesar pentru înființarea SGR.
Cum va funcționa sistemul garanție-returnare în România?
SGR va fi un sistem obligatoriu, reglementat prin legislație. Acesta presupune aplicarea unei garanții pe fiecare ambalaj introdus în piață, pentru anumite categorii
de băuturi: apă, băuturi răcoritoare, bere, cidru, vin, băuturi spirtoase. Garanția
este plătită de consumator, odată cu achiziția produsului și recuperată atunci când
consumatorul returnează ambalajul gol la punctele de colectare organizate de comercianți.
Pentru a asigura buna funcționare a sistemului SGR, producătorii de băuturi
susțin necesitatea respectării unor principii generale, care și-au dovedit eficiența în
piețele în care acest sistem de colectare a fost deja implementat cu rezultate foarte
bune:
1. Administratorul sistemului va fi un organism privat, gestionat de industriile vizate (producători, importatori), responsabile de îndeplinirea cerințelor
prevăzute de responsabilitatea extinsă a producătorului, în parteneriat cu reprezentanți ai comercianților. Organizația SGR va fi autorizată și supravegheată de
autoritățile guvernamentale abilitate pentru a se asigura că există condiții de concurență echitabile pentru toate părțile interesate din lanțul valoric.
2. Principiul not-for-profit va sta la baza funcționării sistemului, însemnând că, prin statut, compania își va asuma obligația de a reinvesti eventualul profit în dezvoltarea sistemului.
3. Sistemul va folosi pentru acoperirea parțială a costurilor de funcționare
veniturile rezultate din vânzarea materialelor și garanțiile nerevendicate. Tariful
plătit de industrie reprezintă o a treia sursă de venit pentru SGR. Acesta va fi stabilit în regim non-discriminatoriu pentru toți producătorii/importatorii și calculat
pe baza numărului de ambalaje puse în piață.
4. Infrastructura de colectare națională, pentru a asigura accesibilitate
pentru consumatori. Sistemul va funcționa pe modelului return to retail, prin care
consumatorii returnează ambalajele la orice comerciant, indiferent din ce magazin
a fost achiziționat produsul.
5. Obligația de colectare revine tuturor comercianților care vând băuturi în
ambalaje de unică folosință. Fiecare comerciant va avea libertatea de a decide asu-
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pra tipului de colectare: automat sau manual, în funcție de care va fi compensat cu
un tarif de gestionare a ambalajelor stabilit pe baza costurilor directe.
6. Prețul produsului și garanția trebuie comunicate clar și afișate distinct
la raft. Aceasta este o condiție necesară pentru a identifica în mod clar prețul produsului, care nu ar trebui să se schimbe față de perioada anterioară aplicării SGR,
dar și valoarea garanției plătite care va fi rambursată consumatorului la returnarea
ambalajului.
7. Valoarea garanției va trebui să fie suficient de mare astfel încât să motiveze consumatorii să returneze ambalajele și să servească scopului de atingere a
țintelor, respectiv suficient de mică astfel încât să minimizeze impactul asupra comportamentului de cumpărare al consumatorilor și să descurajeze orice activitate
frauduloasă. În primul an de funcționare a sistemului, aceasta va fi de 50 de bani,
urmând să fie ajustată ulterior, în funcție de evoluția ratelor de returnare și alți
indicatori economici.
8. Ambalajele vor avea un cod de bare național și vor fi marcate cu un logo
specific sistemului pentru a ajuta la returnarea acestora în aparatele automate sau
a permite verificarea în centrele de colectare manuale.
Perioada de implementare a sistemului
Potrivit studiilor de fezabilitate pe care industria de băuturi le-a realizat este nevoie de minimum 18 luni pentru construcția sistemului. Aceasta presupune înființarea centrelor de numărare regionale și locale, către care se vor duce ambalajele
colectate din toate zonele țării, construirea sistemului IT care va asigura registrul
ambalajelor, conectarea cu toate magazinele care fac colectarea și implicit cu toți
producătorii care vor încărca în sistem cantitățile de ambalaje pe care le vor pune
pe piață. Acesta va fi un mecanism atât de protecție a datelor, cât și de gestionare
a acestora, pentru a preveni fraudele. Totodată va fi necesară înregistrarea mărcii
specifice SGR și modificarea etichetelor produselor, prin includerea elementelor de
vizibilitate ale sistemului SGR, astfel încât consumatorii să poate identifica ambalajele care sunt purtătoare de garanție și vor putea fi returnate.
Rolul și obligațiile părților implicate în SGR
1. Producătorii, inclusiv importatorii de produse, au obligația de a respecta
cerințele etichetării corecte a produselor SGR, de a înregistra fiecărui produs nou
în SGR și, pe baza contractului cu operatorul DRS, să plătească valoarea garanției și
tariful de producător.
2. Comercianții au obligația de a pune în vânzare băuturile, cu menționarea
distinctă la raft a valorii garanției. Comercianții au și obligația de a organiza punctele de preluare a ambalajelor folosite, activitate pentru care vor fi recompensați de
către SGR, prin tariful de gestionare a ambalajelor.
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3. Consumatorii – sistemul este simplu dacă opțiunile de returnare sunt plasate convenabil. Consumatorii trebuie doar să plătească o garanție la fiecare achiziție a produsului pe care o vor recupera la momentul returnării ambalajului gol.
Prin urmare, consumatorii care returnează toate ambalajele își recuperează integral valoarea garanției, iar cei care aleg să le arunce la gunoi renunță cu bună știință
la această garanție.

Importanța campaniilor de informare a publicului
Prin implementarea garanției pentru ambalajele de unică folosință de băuturi, sperăm să limităm aruncarea în natură, la întâmplare, a ambalajelor. Iar acesta va însemna un mediu mai curat și mai sănătos pentru toți.
De aceea, avem nevoie de o schimbare de mentalități în ceea ce privește colectarea și reciclarea. Unul dintre avantajele sistemului garanție-returnare este că va
crește gradul de conștientizare a consumatorilor, prin campaniile de informare și
de educare care vor susține acest sistem.
Odată cu creșterea interesului tuturor românilor pentru protejarea mediului,
vom câștiga și o mai bună înțelegere a avantajelor reciclării, un proces valoros prin
care reducem consumul de materii prime virgine și susținem astfel eforturile de
tranziție către o economie circulară.

Producția de echipamente electrice și electronice
Recuperarea deșeurilor de electronice și electrocasnice
– instrument pentru facilitarea tranziției la economia
circulară
Roxana Puia

Deșeurile de echipamente electrice și electronice (DEEE) care includ o gamă variată
de echipamente, de la jucării, bunuri de larg consum, echipamente de telecomunicații până la panouri fotovoltaice, reprezintă fluxul de deșeuri cu cel mai rapid ritm
de creștere la nivel european.1 Creșterea accelerată a acestui flux de deșeuri este determinată pe de o parte de utilizarea tot mai mare de echipamente electrice care are
loc odată cu dezvoltarea economică la nivel mondial, digitalizarea și automatizarea
multor ramuri ale activităților profesionale, creșterea gradului de urbanizare, iar
pe de altă parte este legată de modul de proiectare al produselor care determină un
ciclu de viață scăzut și opțiuni limitate de reparare sau înlocuire a anumitor piese.
DEEE și amprenta asupra mediului
Studiile arată că în 2019 s-au generat la nivel global 53.6 milioane tone de deșeuri
electrice dintre care doar 17.4% au fost colectate și reciclate în mod oficial, continentul european clasându-se pe primul loc cu cea mai mare rată de colectare și
reciclare, respectiv 42.5% 2
Echipamentele electrice și electronice sunt indispensabile pentru societatea
mileniului trei, însă din perspectiva impactului asupra mediului, producția, utilizarea și eliminarea acestora este extrem de dăunătoare și necesită o serie de măsuri
speciale de reglementare. Întregul proces de extragere al materiilor prime utilizate
la fabricarea echipamentelor electrice, precum și etapele legate de fabricație, transport, distribuție, utilizare și eliminare la finalul ciclului de viață, au o amprentă
foarte puternică asupra mediului înconjurător.
Aparatele electrice au în componență peste 69 din elementele din tabelul periodic (metale prețioase, metale rare etc), dar și substanțe periculoase și aditivi toxici
care în absența unor procese certificate de gestionare, afectează mediul înconjurăhttps://www.europarl.europa.eu/news/en/headlines/society/20201208STO93325/e-wastein-the-eu-facts-and-figures-infographic
2
The Global E-waste Monitor 2020
1
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tor, fauna, pune în pericol sănătatea oamenilor și contribuie totodată la creșterea
încălzirii globale.
Cadrul european privind managementul DEEE
Reducerea cantităților de deșeuri electrice generate și îmbunătățirea proceselor de
colectare și reciclare reprezintă una dintre prioritățile cheie ale pachetului privind
economia circulară. La nivel european se are în vedere promovarea extinderii duratei de viață a produselor electronice prin proiectarea eco, creșterea capacității de
reparare și reutilizare, alegerea unor materiale mai bune și modificarea tehnicilor
utilizate pentru asamblarea componentelor, introducerea unor încărcătoare universale pentru telefoanele mobile și laptopuri și încurajarea reciclării în vederea
recuperării materiilor prime secundare.
Uniunea Europeană dispune de un cadru legal în ceea ce privește managementul deșeurilor electrice și electronice mult mai bun decât celelalte regiuni ale lumii3
și înregistrează totodată cele mai bune rezultate privind colectarea și valorificarea
acestor tipuri de deșeuri.
În 2012, Uniunea Europeană a adoptat o nouă Directivă privind DEEE care
stabilește noi obligații pentru producătorii de echipamente electrice și electronice în baza principiului „răspunderii extinse a producătorului”, o nouă clasificare a
tipurilor de echipamente și care prevede schimbarea modului de calcul al țintei de
colectare de la obiectiv pe cap de locuitor la obiectiv procentual din greutatea cantităților de echipamente electrice și electronice (EEE) puse pe piață.
Ținta de colectare a DEEE în România și dificultăți în implementare
Astfel, începând cu 1 ianuarie 2021, România (care a beneficiat deja de o derogare
de 3 ani) trebuie să atingă o rată minimă de colectare de 65% din totalul DEEE
raportat la greutatea medie a echipamentelor electrice și electronice introduse pe
piață în cei trei ani precedenți pe teritoriul țării. Ținta de 65% ridică provocări și
la nivelul celorlalte state membre (doar Bulgaria și Croația au raportat îndeplinirea
obiectivului) care deși beneficiază de o infrastructură bogată de colectare și de o
cultură a reciclării dezvoltată în zeci de ani, întâmpină încă probleme în realizarea
obiectivelor și propun reconsiderarea modului de calcul raportat la cantitățile disponibile spre colectare, și nu la cele puse pe piață.
Potrivit studiilor efectuate de diferiți actori din domeniu, precum și după cum
rezultă în raportul final ,,Recomandări privind îmbunătățirea eficienței actualei
scheme REP în domeniul DEEE în România” realizat de Jaspers în decembrie 2020,
în România nu există suficiente deșeuri disponibile pentru a asigura îndeplinirea
3
Document de analiză Curtea de Conturi Europeană – Acțiunile UE în ceea ce privește deșeurilor electronice și provocările existente în acest domeniu
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țintei naționale. Luând în considerare durata medie de viață a unui echipament în
România care este de circa 8 – 12 ani, baza de colectare DEEE în 2021 o reprezintă
echipamentele vândute în perioada 2009 – 2013. Conform estimărilor, în 2018 –
2020 s-au pus pe piață circa 230.000 tone ceea ce înseamnă o țintă de circa 149.500
tone, iar în perioada 2008 – 2013 s-au pus pe piață 134.200 tone echipamente ceea
ce înseamnă că nici în situația ideală de colectare 100% din cantitatea de DEEE generată, obiectivul de 65% din materialele puse pe piață în ultimii trei ani nu poate
fi atins pentru că există un deficit de deșeuri4.
În România, deși gradul de colectare al deșeurilor electrice a crescut simțitor în
ultimii ani, mai sunt încă mulți pași de parcurs pentru a reuși îndeplinirea obiectivelor mari de colectare și reciclare. Potrivit Eurostat, România se află pe penultimul
loc în Uniunea Europeană cu 2.4 kg/cap locuitor colectate în 2017 sau circa 32% din
pus pe piață raportat la ținta de 45% în vigoare în 2017.
Cadrul legal imperfect, insuficiența punctelor municipale de colectare care ar
trebui să se regăsească 1 la 50.000 de locuitori, nivelul scăzut de implicare al autorităților locale, lipsa de informare și o atitudine superficială față de tot ceea ce înseamnă procesul reciclării sunt principalii factori care influențează performanțele
încă slabe ale României în domeniu. În plus, ținta de 45% din media cantităților
de EEE puse pe piață în ultimii 3 ani nu este adaptată la nivelul de trai și stilul de
consum din țara noastră. Multe echipamente se află la prima dotare în gospodării,
astfel că nu înlocuiesc produse mai vechi, ciclul de viață al unui produs este mult
mai lung raportat cu ritmul de înlocuire din statele europene dezvoltate, iar românii în general se despart de greu de aparatura veche.
Mare parte dintre producători au înțeles că transferul responsabilității îndeplinirii țintei de colectare aferente cantităților de produse electrice puse pe piață, către o organizație colectivă reprezintă de fapt o delegare totală a obligațiilor.
În fapt, răspunderea extinsă nu înseamnă răspunderea exclusivă a organizațiilor
colective și un sistem performant de management al deșeurilor are nevoie de o
implicare mai mare din partea producătorilor. Din această perspectivă, este nevoie
de o schimbare de mentalitate la nivelul companiilor care trebuie să înțeleagă ce
presupune întregul lanț de gestionare al deșeurilor și să fie dispuși să achite prețul
real al reciclării, să se implice în procesul de colectare oferindu-le clienților posibilitatea de a se debarasa de deșeurile electrice și să fie mai activi și vizibili în zona de
promovare a mesajelor cu conținut educațional. Pe scurt, companiile ar trebui să
înțeleagă că indiferent de domeniul de activitate, au un impact asupra mediului, iar
sustenabilitatea trebuie să facă parte din AND-ul companiei, nelimitându-se doar
un trend sau o politică de CSR.
4
Evaluarea situației actuale a implementării schemei REP pentru deșeurile electrice și electronice în România - Jaspers
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În ceea ce privește comportamentul consumatorilor români, acesta este caracterizat de un atașament față de deșeurile electrice: românii renunță greu la aparatura veche sau defectă, preferă fie să o dăruiască celor din mediul rural, fie să o
vândă pe site-urile second hand, fie pur și simplu să o depoziteze în casă. Astfel,
gradul de reutilizare este mult mai mare comparativ cu alte state europene, iar durata medie de viață a unui echipament electric în țara noastră este de circa 10 ani.
Mai mult decât atât, în România anului 2021, o cantitate mare de deșeuri electrice
ajung prin intermediul colectorilor informali la centrele de fier vechi unde sunt
dezmembrate sau distruse pentru recuperarea fierului fără niciun fel de măsură de
protecție a mediului, constituind o reală amenințare la adresa sănătății.
Designul unui sistem performant de management al DEEE
Din punct de vedere pragmatic, la modul ideal, un sistem performant de management al deșeurilor electrice ar trebui să se bazeze pe următoarele elemente:
– legislație bine definită care să traseze specific responsabilitățile fiecărui actor implicat, aplicabilă și controlabilă astfel încât prin enforcement-ul autorităților
competente cei care nu se achită de îndatoriri să fie trași la răspundere;
– crearea punctelor municipale de colectare accesibile la care populația să predea gratuit deșeurile electrice;
– responsabilitatea distribuitorilor prin îndeplinirea obligațiilor privind colectarea gratuită de la domiciliul clienților în regim 1:1 în cazul echipamentelor mari
și preluarea în magazin a deșeurilor de mici dimensiuni prin poziționarea vizibilă a
recipientelor dedicate și informarea corespunzătoare a angajaților;
– colaborare bună și comunicare deschisă între autoritatea centrală, autorități
locale, salubrizatori, operatori de tratare și reciclare, colectori, organizații ale producătorilor și mediul de afaceri;
– sprijin din partea mass media privind creșterea gradului de awareness la nivelul publicului larg;
– simț civic, interes, responsabilitate din partea cetățenilor.
Activitatea de informare, de educare a oamenilor, de schimbare de mentalități
și obiceiuri este un proces pe termen lung, iar cei care activează în acest domeniu au
nevoie de foarte multă determinare, consecvență, pasiune și convingere în ceea ce
promovează tocmai pentru că nu este un domeniu în care rezultatele să vină foarte
ușor. Schimbarea despre care vorbim este de fapt o asumare a responsabilității în
raport cu mediul, la nivelul fiecărui cetățean, fiecărei companii sau instituție. Cu
toții trebuie să fim conștienți de impactul ecologic al acțiunilor noastre și să înțelegem atât complexitatea și importanța procesului de reciclare a deșeurilor electrice
în lupta pentru prezervarea mediului înconjurător și a sănătății noastre, cât și prețul care trebuie plătit.

Agricultură și alimentație
Marchează agricultura regenerativă o schimbare de
paradigmă? Evidențe din România și Uniunea Europeană
Mădălina Elena Deaconu,
Roxana Pătărlăgeanu, Marius Constantin

Introducere
Nevoia tranziţiei de la modelul liniar, general aplicat, este tot mai acută o dată cu
trecerea timpului și conștientizarea la nivel macro a uneia dintre cele mai importante, totodată celei mai ignorate caracteristici a resurselor: epuizabilitatea1.
După o lungă perioadă de negare al acestui curent științific, care a propulsat
ideea existenței fenomenului schimbărilor climatice, societățile de pe întreg globul
încep în zilele noastre să accepte și să asume relația nocivă dintre: modelul liniar
de consum, modelul liniar de producție și volatilitatea tratării resurselor ca fiind
o constanta pentru a susține viața așa cum o știm noi. Ca răspuns la conflictul
evolutiv dintre om și natură aceste conștientizări cognitive globale s-au transpus
de-a lungul anilor într-o serie de mecanisme și politici publice pentru salvgardarea
bunurilor și a avantajelor de mediu.
În spațiul de acțiune al blocului comunitar european UE-27, a fost elaborat ca
un mecanism de suport, pentru reducerea impactului negativ cauzat de fenomenul
schimbărilor climatice planul de acțiune: Pactul Verde European (EU Commision,
2019), prin care se certifică gravitatea situației mediului înconjurător. Schimbările
climatice, degradarea solului și a mediului ambiant reprezintă o amenințare majoră existențială pentru Europa. În unele cazuri, globalizarea poate avea efecte negative asupra dezvoltării durabile, mai ales în lipsa unor instrumente şi mecanisme
specifice2.
Uniunea Europeană dorește să devină eficientă și competitivă din punct de vedere al resurselor. Totodată prin adoptarea acestui plan de acțiune au fost stablilie
Dinu, M., Pătărlăgeanu, S. R., Chiripuci, B., Constantin, M., 2020. Accessing the European
funds for agriculture and rural development in Romania for the 2014-2020 period. Proceedings
of the International Conference on Business Excellence, 14(1), pp. 717-727. Sciendo. https://doi.
org/10.2478/picbe-2020-0068
2
Constantin, M., Cojocaru-Maereanu, O., Deaconu, M.E., Mercan, D.-D. 2020. Impactul globalizării asupra dezvoltării regionale în România. Revista Română de Statistică – Suplimentul nr. 2/2020.
166–187.
1
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urmatoarele obiective: (a) UE-27 devine neutră din punct de vedre climatic până în
anul 2050; (b) Creșterea economică este decuplată de utilizarea resurselor; (c) Nicio
persoană și nici un loc nu este lăsat în urmă.
Lumea și societăţile se află într-o continuă schimbare. Evoluţia pe termen
lung, a fost anticipată de Alvin Toffler (1995) care a evidenţiat trei mari valuri.
Primul val, acela al civilizației agrare, cel de al doilea este valul care a propulsat
civilizaţia industrială şi al treilea val, cel al cunoașterii, cel care va pune bazele
creării unei noi paradigme se regăsește in literatura de specialitate denumit sub
diferite forme: epoca informaticii, epoca electronicii sau „satul global“ (Marshall
McLuhan). Economia circulară, propusă prin planul de acţiune al Comisiei Europene – Pactul Verde, poate fi noul normal de funcționare al unei societăți aflate pe
culmile valului al treilea. Această nouă abordare a economiei propune un model de
producție și consum, care implică: reutilizarea, reintegrarea, reciclarea sau recondiționarea materialelor și produselor existente pentru cât mai mult timp posibil.
Propunând prin aceste practici o metoda validă pentru a extinde ciclul de viață al
produselor.
În practică, acest nou concept implică reducerea deșeurilor printr-un nou tip de
management: managementul de tip zero-waste, acesta presupune reintegrarea în
fluxurile de producție viitoare a reziduurile rezultate în urma ciclurilor de producție
curente. Astfel, se realizează închiderea cercului de la deșeuri la resurse. Această
noua abordare ajuta sectorul prelucrativ, industriilor să devină sustenabil. Cu toate
acestea, o arie de incidență a politicilor susținute prin prisma planului de acțiune Pactul Verde, este agricultura. În sectorul agricol, conform planului de acțiune,
se dorește modernizarea precum și aplicarea de modele sustenabile de producție.
Modernizarea agriculturii către practici sustenabile poate fi făcută atât cu ajutorul
încurajării sectorului cercetării și inovării în agricultură cât și prin parteneriate la
nivelul unităților economice angajate în activități agricole, al căror scop depășește
profiturile monetare și se extinde către reechilibrarea relației om-natură.
Institutul European de Inovare și Tehnologie (EIT Food) afirma în anul 2020
că: agricultura regenerativă estet una dintre cele mai mari oportunități de a ajuta
Europa să abordeze sănătatea umană și climatică, împreună cu bunăstarea financiară a fermierilor. Cu alte cuvinte, agricultura regenerativă este soluția optimă
pentru a readuce echilibrul dintre om și natură și de a reduce ipactul megativ al
fenomenului schimbărilor climatice.
Agricultura Regenerativă este un concept alcătuit dintr-un set de practici agricole care facilitează extinderea biodiversității și materiei organice a solului. Acest
concept reprezintă o modalitate viabilă și versatilă de a inversa procesul de deșertificare al solului, aducând un impact pozitiv asupra terenurilor afectate de fenomenul degradării. De asemenea, acest tip de agricultură implică activități al căror scop

ECONOMIA CIRCULARĂ, INSTRUMENT PENTRU ECONOMIA SUSTENABILĂ / 411

final este de a ajuta fermierii și întreprinderile agroalimentare să adopte practici
agricole verzi – regenerative, circulare; și totodată, să aducă la cunoștință publicului larg beneficiile importante pentru sănătate, mediu și economice ale consumului
de alimente produse regenerativ.
Prezentul studiu este structurat astfel 1) revizuirea literaturii de specialitate
– aceasta secțiune contribuie la consolidarea ipotezei de la s-a pornit în efectuarea
acestei cercetări – I1 În perioada de timp supusă analizei se consolidează cadrul
oportun pentru a promova tranziția catre un sistem agricol regenerativ, prin gradul
ridicat în care s-a manifestat interesul științific asupra subiectului; 2) Analiza bibliometrrică prin care este analizat interesul științific manifestat în perioada anilor
1975-2021 evidențiază oportunitatea tranziției către un sistem agricol regenerativ;
3) analiza modelelor de bune practici pentru implementarea practicilor agriculturii
regenerative, aceasta aduce cu sine evidența faptului că un grad ridicat al micilor
producători este interesat de tranziția către sistemul agricol regenerativ. Această
structură a fost concepută pentru a oferi o mai bună înțelegere asupra oportunității
oferite de tranziția către sistemul agricol regenerativ, pentru a contribui la creșterea valorii adăugate asupra studiului acestui nou sistem agricol.
1. Revizuirea literaturii de specialitate
În spațiul de incidență al blocului comunitar European, Germania este statul care
ocupă un loc fruntaș în topul marilor producători de gaze cu efect de seră, la nivelul
întregii Uniuni Europene3.Pentru a atinge obiectivele setate de UE prin planul de
acțiune – Pactul Verde, fiecare stat membru al blocului comunitar este încurajat și
stimulat financiar să își angreneze resursele în găsirea unor soluții optime pentru
problemele climatice cu care se confruntă Europa.
Agricultura regenerativă implică reinventarea modului în care se face agricultură în prezent. Implementarea practicilor agricole regenerative poate aduce fermierilor o majorare a profiturilor nete cu pâna la 70%, costurile pentru culturile
acoperitoare se dovedesc a fi neglijabile în raport cu veniturile aduse de implementarea acestui nou sistem4. Mai mult decât atât, tranziția către un sistem agricol
productiv de tip regenerativ este analizată ca având pe termen lung un impact pozitiv în relație cu reducerea fenomenului schimbărilor climatice, prin sechestrarea
carbonului în sol5.
Constantin, M., Radulescu, I., Andrei, J., Chivu, L., Erokhin, V., &amp; Gao, T., 2021. A
Perspective on Agricultural Labor Productivity and Greenhouse Gas Emissions in Context of the
Common Agricultural Policy Exigencies. Economics Of Agriculture, 68(1), 53-67. doi:10.5937/ekoPolj2101053C
4
LaCanne, Claire E., Lundgren J. 2018 „Regenerative Agriculture: Merging Farming and Natural
Resource Conservation Profitably.” PeerJ, https://peerj.com/articles/4428/.
5
Toensmeier E. 2016 The Carbon Farming Solution Chelsea Green Publishing
3
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Când vorbim despre sectorul agricol includem de asemenea, activitățile zootehnice. Despre creșterea animalelor, în special a bovnelor, ovinelor și caprinelor,
știm conform studiilor recente, că este o ramură producătoare de emisii de gaze cu
efect de seră6; aceasta ramură a agriculturii poartă de asemenea, o bună parte din
responsabilitatea intensificării fenomenelor de eroziune și deșertificare ale solului,
prin prisma terenurilor care sunt utilizate pentru creșterea animalelor în sistem
intensiv7. Implementarea practicilor agriculturii regenerative se arată promițătoare
pentru refacerea mediului ambiant – restaurarea proprietăților solului, inversarea
și reducerea fenomenelor de eroziune ale solului.
Conform studiului care a monitorizat impactul agriculturii regenerative asupra solului, finalizat în anul 2020 de către echipa de cercetători condusă de Raquel
Luján Soto s-a conturat ideea care susține tranziția către sistemul tehnico-productiv regenerativ pe baza îmbunătățirii indicatorilor precum: gradul eroziunii,
fertilitatea solului, performanța culturilor cu 20% față de starea lor inițială de uz
convențional. De asemenea, proprietățile solului, inclusiv stabilitatea agregatului,
nutrienții solului, biomasa și activitatea microbiană și nutrienții frunzelor au înregistrat valori pozitive o dată finalizată perioada de tranziție de la sistemul convențional la sistemul agricol regenerativ.
2. Metodologia cercetării
Cadrul metodologic propus pentru această cercetare este analiza cantitativă
a lucrărilor publicate în perioada anilor 1975 – 2021 care deservesc câmpul de
incidență a sintaxei: „regenerative agriculture” – din limba engleză: agricultură regenerativă. Acest tip de analiză cantitativă care cercetează interesul științific manifestat într-o prerioadă determinată de timp, se supune termenului de: analiză
bibliometrică.
Obiectivul vizat în prezenta cercetare, este cuantificarea interesului științific
manifestat –pe baza lucrărilor indexate în baza de date WoS și a modelelor de business analizate; în contextul oportunității pe care o oferă tranziția către un sistem
agricol de tip regenerativ în relație cu eforturile susținute ale Uniunii Europene
manifestate prin planul de acțiune pentru reducerea fenomenului schimbărilor climatice – Pactul Verde European.
Garnett, T. 2009 „Livestock-Related Greenhouse Gas Emissions: Impacts and Options for Policy Makers.”, Environmental Science & Policy Volume 12, Issue 4, Pages 491-503, https://www.sciencedirect.com/science/article/abs/pii/S1462901109000173.
7
Ibáñeza J., Martínez J., Schnabelc S. 2007 „Desertification Due to Overgrazing in a Dynamic
Commercial Livestock–Grass–Soil System. „Science, Health and Medical Journals, Ecological Modelling Volume 205, Issues 3–4, 24, Pages 277-288,” https://www.sciencedirect.com/science/article/
abs/pii/S0304380007000993.
6
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Apariția acestui tip de analiză folosită în prezentul studiu se datorează, în principal gradului ridicat al interesului științific manifestat în perioada anilor 1960 –
1970. Acest interval de timp, a fost marcat de un important progres științific, este
perioada în care s-a remarcat emergența unei noi științe, scientometria; La finele
anilor ’60 s-a conturat termenul care definește analiza cantitativă – bibliometria.
Aceste două noi concepte au fost publicate aproape simultan de către autorii Mulchenko, Pritchard și Nalimov.
Bibliometria ajută la explorarea, organizarea și analiza cantităților mari de
date8. Potrivit lui Albort-Morant, analizele bibliometrice vor face posibilă cunoașterea trecutului, în relație cu înțelegerea progreselor9, permițând în același timp,
dezvoltarea viitoarelor linii de cercetare prin intermediul indicatorilor bibliometrici.
Analiza bibliometrică realizată în cadrul prezentului studiu a fost elaborată
utilizând instrumentul software VOSviewer ( versiunea 1.16.14), conceput de Ness
Jan van Eck si Ludo Waltman. Cu ajutorul acestuia a fost creată o hătă, în interiorul
căreia sunt prezentate densitatea și puterea legăturii dintre cuvintele care apar cu
o frecvență ridicată în documentele științifice identificate în baza de date Web of
Science (WoS)10.
Pentru a contura oportunitatea dată de tranziția către sistemul agricol regenerativ – reducerea impactului sectorului agricol asupra mediului ambiant; a
fost realizată o analiză a exemplelor de bune practici din România și Uniunea
Europeană.
3. Rezultatele cercetării
3.1. Analiza bibliometrică
În urma interogării efectuate la data de 30.03.2021 în baza de date Web of Science
(WoS), au fost identificate un număr de 165 de publicații indexate în perioada anilor 1975 -2021. Interogarea în baza de date WoS a fost realizată pe baza cuvintele
cheie definitorii pentru prezentul studiu – n.r. din engleză „agricultură regenerativă”; sub forma: „regenerative” AND „agriculture” rezultatul acestei interogării
poate fi interpretat ca mulțimea articolelor, cărților și recenziilor, care au inclus
în conținutul regăsit în baza de date cele două cuvinte cheie arondate prezentului
studiu.
Dinu, M.; Pătărlăgeanu, S.R.; Petrariu, R.; Constantin, M.; Potcovaru, A.-M. 2020. Empowering
Sustainable Consumer Behavior in the EU by Consolidating the Roles of Waste Recycling and Energy
Productivity. Sustainability, 12, 9794. https://doi.org/10.3390/su12239794
9
Dinu, M., Pătărlăgeanu, S. R., Chiripuci, B., Constantin, M., 2020. Accessing the European
funds for agriculture and rural development in Romania for the 2014-2020 period. Proceedings
of the International Conference on Business Excellence, 14(1), pp. 717-727. Sciendo. https://doi.
org/10.2478/picbe-2020-0068
10
Van Eck, N.J. & Waltman, L., 2019, VOSviewer Manual for version 1.6.13.
8
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Figura 1. Reprezentare grafică a repartiției de publicare a lucrărilor științifice între anii
1970 – 2021
Sursa: Conceptualizare proprie pe baza datelor furnizate în urma interogării cuvintelor
cheie în baza de date Web of Science (WoS)

În Figura 1. se regăsește repartiția lucrărilor științifice pe ani, perioada analizata fiind 1975-2021. Se poate observa că cea mai mare pondere de 22,4% aferentă
lucrărilor științifice care tratează subiectul agriculturii regenerative – respectiv un
număr de 37 de lucrări, se înregistrează în anul 2020. Acest lucru se poate explica
pe baza atenției masive de care s-a bucurat studiul ideilor inovative pentru reducerea impactului negativ al încălzirii globale și al fenomenului schimbărilor climatice,
în perioada incipientă a pandemiei de SARS-COV-2 (Karabag, S.F., 2020).
De asemenea, supunând Figura 1 unei analize critice, se poate observa că interesul manifestat în aria studiului oportunității de tranziție de la sistemul convențional sau ecologic la sistemul regenerativ, a fost susținut de constanța publicării a
cel puțin unui articol pe an. Fapt ce consolidează ipoteza pe care prezentul studiu
este construit – I1 : În perioada de timp supusă analizei se consolidează cadrul
oportun pentru a promova tranziția catre un sistem agricol regenerativ, prin gradul
ridicat în care s-a manifestat interesul științific asupra subiectului.
În Figura 2. se regăsește harta relațiilor formate între cuvintele cheie „regenerative” și „agriculture” în orizontul de timp recent 2012 – 2020. Pe baza acesteia
putem aduce în discuție modul de adresare al oportunității tranziției către agricultura regenerativă, astfel:
• În perioada 2012 – 2015 agricultura regenerativă se regăsea asociată, în lucrările științifice, alături de cuvintele cheie precum: „species richness” , „erosion”
„regenerative-dose protocol”, „land-use”, „disturbance” , „organic agriculture”
„sustainable agriculture”
• Pe când, în perioada 2016 – 2020 agricultura regenerativă se regăsea asociată, în lucrările științifice, alături de cuvintele cheie precum: „carbon sequestrati-
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on” „organic matter”, „grazing management”, „cover crops”, „food”, „soil heath”
„ecosystem-services”, „phosphorus”, „nitrogen”, „water”, „growth”. Această evoluție a relațiilor create în rapot cu cele două cuvinte cheie definitorii pentru studiu
– „regenerative” și „agriculture”; crează fundamentul care consolidează oportunitatea creată de tranziția la un sistem agricol regenerativ în relație cu obiectivrle
stabilite de UE.

Figura 2. Reprezentarea grafică a corelațiilor formate între anii 2012 și 2020 furnizate în
urma interogării cuvintelor cheie în baza de date Web of Science
Sursa: Conceptualizare proprie pe baza prelucrării datelor cu ajutorului software-ului
VOSviewer 1.16.14

3.2. Analiza actorilor economici care au implementat practicile regenerative
3.2.1. Evidențe din România
Un exemplu în ceea ce privește implementarea practicilor agriculturii regenerative
în România, este constituit de întreprinderea „Ferma de Păsări Pășunate”. Antreprenorii din spatele ideii de afaceri au implementat cu succes tehnicile și principiile
agriculturii regenerative în sfera zootehniei. Soții Dinu cresc pui de carne cu vârsta
mai mare de 21 de zile – rasa ROSS 308, exclusiv pe pășune. Aceștia sunt pășunați
în adăposturi mobile de 12 m2 în care densitatea optimă pentru puii de carne este
de 75pui/cușcă mobilă, acest sistem se dovedește optim pentru mediul ambient –
suprafața destinată activității de pășunat nu este supusă riscului de eroziune sau
degradare a solului, deoarece amplasamentele mobile sunt mutate cu o frecvență
adaptată nevoilor solului. Renunțând la nivelul ridicat de securitate privind locul
de muncă, așa cum este în cazul județelor profund urbanizate (Popescu, Constantin
şi Chiripuci, 2020), soţii Dinu au reuşit să îşi asigure traiul în mediul rural, prin
antreprenoriat. În primul sezon pilot au au crescut 500 de pui în patru serii. Ei au
reușit să adauge plus valoare afacerii lor adoptând un sistem de creștere al puilor de
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carne regenerativ, în defavoarea celui convențional creând creeze în jurul o comunitate puternică care a îmbrățișat entuziasm conceptul „de la fermă la furculiță”. Pentru a putea merge mai departe de impactul pozitiv al practicilor agricole folosite,
antreprenorii din spatele conceptului „Ferma de Păsări Pășunate” au creat: ROMO,
un sistem prin care se adresează direct consumatorului final, cu ajutorul rețelelor
social-media. Cu ajutorul ROMO producătorii lansează săptămânal oferte pe un
grup de Facebook activ în orașul în care locuiesc, realizând astfel cadrul perfect
pentru mijlocirea relației cerere-ofertă.
Decizia soților Dinu de a renunța la confortul oferit de un serviciu stabil pentru a produce o schimbare în paradigma sistemelor agricole folosite de micii fermieri din România, aduce cu sine beneficii economice și de mediu atât pentru cei doi
antreprenori, cât și pentru comunitatea din care aceștia fac parte. Ferma de Păsări
Pășunate este un model de bune practici în ceea ce privește implementarea principiilor agriculturii regenerative.
3.2.2 Evidențe din Uniunea Europeană
Pentru a contribui la realizarea tranziției de la Institutul European de Inovare și
Tehnologie (EIT Food) a demarat proiectul „Revoluția Agriculturii Regenerative în
Europa” sub coordonarea lui Joseph Gridley și a lui Philip Fernandez membri ai EIT
Food. Acesta se concentrează pe trei domenii cheie:
• Sprijinirea fermierilor europeni în procesul de tranziție către agricultura regenerativă;
• Promovarea principiilor agriculturii regenerative către publicul larg pentru
a disemina la un nivel amplu beneficiile aduse de acest nou tip de agricultură pentru sănătatea și planeta;
• Colaborarea cu companiile agroalimentare pentru tranziția aprovizionării
lor către agricultura regenerativă.
Prin proiectul „Revoluția Agriculturii Regenerative” EIT Food oferă fermierilor
inovatori din Europa de Sud și de Est un program cuprinzător de formare care îi
ajută să învețe și mai apoi să aplice principiile agriculturii regenerative în fermele
lor. Institutul European de Inovare și Tehnologie evidențiază, prin acest proiect,
importanța parteneriatelor dintre fermieri și companiile multinaționale implicate
în activitățile economice de-a lungul lanțului valoric alimentar (Ignat și Constantin, 2020), din acest considerent proiectul „Revoluția Agriculturii Regenerative” reiterează crezul EIT Food: „Potențialul maxim al agriculturii regenerative va fi atins
atunci când companiile agroalimentare își schimbă strategiile de aprovizionare cu
alimente”.
EIT Food lucrează îndeaproape cu partenerii săi și alte companii agroalimentare pentru a ajuta la formarea producătorilor în rețelele lor de aprovizionare și pen-
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tru a concepe strategii de achiziții care să încurajeze adoptarea practicilor agricole
regenerative. În 2020, prin prisma activităților proiectului, companiile agroalimentare mari precum Danone și General Mills au fost cooptate în scopul de a înțelege
mai bine agricultura regenerativă și rolul ei promițător în sectorul agroalimentar
din Europa. Aceștia au introdus proiecte pilot cu ajutorul cărora să exploreze beneficiile economice aduse de produsele cultivate în sistem regenerativ. După instruirea realizată în cadrul workshop-urilor, fermierii participanți care își evidențiază
intențiile spre tranziția la sistemul agricol regenerativ, primesc până la trei ani de
consultanță și sfaturi de la un agronom cu experiență în agricultura regenerativă.
În cadrul acestui proiect, se stabilesc vizite regulate, prin intermediul cărora agronomii vor colabora cu fermierii participanți.
Tabel 1. Reprezentarea impactului proiectului „Revoluția Agriculturii Regenerative”
în anul 2020
2020

Impactul proiectului „Revoluția Agriculturii Regenerative”

1

90 de fermieri din Spania - regiunile Álava, Cáceres și Murcia; au participat la
workshop-urile organizate în cadrul proiectului și au asumat cunoștințele despre
procesul de tranziție către agricultura regenerativă.

2

Au fost produse și diseminate o serie de 10 videoclipuri educative care au răspuns
la întrebarea: „Ce este agricultura regenerativă și care sunt beneficiile acesteia?”

3

Demersului proiectului s-au alăturat mari companii agroalimentare (cum ar fi
Danone și General Mills) pentru a încuraja tranziția lor către agricultura regenerativă.

4

A fost elaborat un studiu pentru a demonstra beneficiile pentru sănătate ale consumului unei diete din produse cultivate în sistem regenerativ.

5

A fost elaborat ghid care aduce evidențe despre modul de cultivare regenerativă în
Europa de Sud, cu accent pe migdale, măsline și cereale.

6

35 de ferme au fost acceptate în programul de tranziție pentru agricultura regenerativă de 3 ani, ghidat de agronomii angrenați în proiect.

Sursa: Conceptualizarea autorului pe baza datelor furnizate de Institutul European de Inovare și
Tehnologie (EIT Food)

Tabelul 1 evidențiază reușitele proiectului „Revoluția Agriculturii Regenerative” din anul 2020, pe baza acestora putem distinge importanța consolidării parteneriatelor între mediul public și mediul privat în realizarea obiectivelor stabilite de
Uniunea Europeană , care privesc reducerea impactului negativ al sectorului agricol
asupra climei. De asemenea, importanța cu care se tratează tranziția către sistemul
agricol regenerativ – prin proiecte și mecanisme de finanțare; sugerează faptul că în
lupta contra fenomenului schimbărilor climatice, schimbarea paradigmei din sectorul agricol este aproape de a reprezenta o necesitate.
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Concluzii
Prin aplicarea gândirii relaționale despre formele conceptului durabilității, aplicat
în sectorul agricol putem concluziona pe baza celor relatate în prezentul studiu,
faptul că tranziția către agricultura circulară reprezintă o oportunitate pentru societate. Aceasta se evidențiază prin gradul ridicat al interesului științific manifestat
în perioada supusă analizei, respectiv anii 1975-2021.
Constatările generale legate de prezentul studiu sugerează că: (1) adaptarea
transformativă la fermă poate fi declanșat expunerea la căi alternative, întrucât
în cadrul proiectului „Revoluția Agriculturii Regenerative” susținută de Institutul
European de Inovare și Tehnologie (EIT Food) 90 de fermieri au răspuns pozitiv la
invitația de a realiza tranziția fermelor și culturilor pe care le dețin, către agricultura regenerativă; (2) că deciziile de trecere la practicile agriculturii regenerative
implică factori subiectivi nemateriali importanți asociați cu sentimente, emoții,
virtuți, impulsuri și motivații; (3) că adoptarea susținută este influențată de o serie
de aspecte de mediu, economice sau politice; luând în calcul eforturile susținute
prin politici publice, granturi și planuri de acțiune, ale blocului comunitar European de încuraja practicile agricole prietenoase cu mediul înconjurător.
Viitoarele arii de cercetare, oportune pentru evidențierea beneficiilor tranziției
către sistemul agricol regenerativ, vizează studierea profitabilității actorilor economici care au implementat practicile regenerative. Din punct de vedere al limitărilor
acestui studiu se poate aduce în discuție fi gradul de noutate al conceptului în analiza efectuata asupra modelelor de bune practici.
Prezenta cercetare expune oportunitatea creată de trecerea la un sistem agricol
regenerativ în relație cu schimbările sociale, economice și de mediu pe care întreaga
lume le traversează. Sistemul agricol regenerativ poate reprezenta schimbarea de
paradigmă pe care o societate aflată te pe culmile valului al treilea11o poate susține.

11

Toffler A. 1981 The Third Wave

Agricultura românească – o abordare circulară1
Aurelia-Ioana Chereji

Conceptul de economie circulară (EC) începe să fie utilizat pe scară largă atât în
mediul academic, cât și în rândul practicienilor și al factorilor de decizie politică.
Este promovat ca o alternativă la modelul economic contemporan, deoarece se concentrează pe reducerea deșeurilor și pe o utilizare rațională și bine echilibrată a
resurselor naturale. Acest lucru este de interes, deoarece avem de-a face la nivel european cu conceptul de tranziție verde (TV) care afectează inclusiv sectorul agricol.
Scopul prezentului material este de a arăta de-o manieră sintetică și non-exhaustivă
provocările la nivel național cu privire la modul în care TV și EC afectează agricultura națională. De asemenea, un alt element de interes este reprezentat de posibila
manieră de utilizare a politicii agricole comune (CAP) în cadrul acestui proces de
tranziție.
Economia circulară și sectorul agricol. Repere la nivel european.
Interesul sporit pentru o tranziție ordonată de la prezentul model agricol extensiv/intensiv consumator de resurse către o abordare mai durabilă își are originea
în cererea crescută de alimente datorată sporii populației, în alocarea ineficientă a
resurselor și în problemele în creștere ale mediului înconjurător2.
În acest scop, sectorul agricol a experimentat diverse modele de producție menite să ofere atât rezultate mai ridicate, cât și un consum mai mic de resurse și o
abordare mai ecologică în ceea ce privește producția în sine. Adesea, acest tip de
1
Opiniile exprimate nu angajează decât autorul și nu pot fi considerate ca reprezentând o luare
de poziție oficială a Facultății de Protecția Mediului, Universitatea din Oradea. O formă preliminară
a acestui material a fost susținută în limba engleză în cadrul Multidisciplinary Conference on Sustainable Development, 20-21 mai 2021, organizată de Facultatea de Management și Turism Rural,
Universitatea de Științe Agricole și Medicină Veterinară a Banatului „Regele Mihai I al României” din
Timișoara. Va apărea ulterior în format letric în cadrul lucrărilor Conferinței
2
JURGILEVICH, A., BIRGE, T., Kentala-LEHTONEN, J., KORHONEN-KURKI, K., PIETIKÄINEN, J., SAIKKU, L., SCHÖSLER, H. (2016). Transition towards circular economy in the food system.
Sustainability, 8(1), 69.
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activități au folosit o evaluare bazată pe ciclul de viață pentru a evalua impactul.
Acest model ajută la o mai bună înțelegere a lucrurilor din viitor și a oportunităților
și provocărilor.
Un astfel de exemplu este oferit de o serie de ferme de porci din Spania, care
au realizat trecerea de la un model de economie liniară „în care lipsește conexiunea
dintre materii prime și deșeuri” la o abordare a economiei circulare în care avem de
exemplu (i) valorificarea economică a co-produselor principale și (ii) optimizarea
producției de furaje prin utilizarea atât a ingredientelor locale, cât și a reziduurilor
(de la fermă) ca îngrășământ organic în timpul cultivării ingredientelor furajere”3.
Acest exemplu ne ajută să vedem principalele avantaje ale unei abordări economice
circulare și cum poate contribui la reducerea poluării și la promovarea unui mediu
mai sănătos.
La nivel european, primele incursiuni în zona economiei circulare pot fi urmărite formal până la Comunicarea din 2014 Spre o economie circulară: un program
„deșeuri zero” pentru Europa, care menționat necesitatea tranziției „un tipar de creștere de tipul „a lua, a face, a consuma și a elimina” – un model linear care se bazează pe ipoteza că resursele sunt abundente, disponibile, ușor accesibile și ieftin de
eliminat” către o economie circulară care „păstrează valoarea adăugată în produse
cât mai mult timp posibil și elimină deșeurile”4. Acest lucru arată că tranziția de la
vechi la nou este necesară pentru a elimina risipa de resurse.
Acest început va fi completat de adăugiri legislative ulterioare și, în martie
2020, am avut o nouă inițiativă privind economia circulară care „vizează modul în
care sunt concepute produsele, promovează procesele de economie circulară, încurajează consumul durabil și își propune să asigure prevenirea deșeurilor și utilizate
sunt păstrate în economia UE cât mai mult timp posibil”. Scopul acestor inițiative
este scăderea presiunii asupra resurselor naturale; generarea de creștere durabilă și
locuri de muncă; pentru a atinge obiectivul UE de neutralitate climatică în 2050 și
pentru a opri pierderea diversității5
Economia circulară are mai multe definiții, una dintre cele utilizate la nivel european, și pe care o voi menționa în acest document este: „(...) un model de producție și consum care implică partajarea, reutilizarea, repararea, renovarea și reciclarea
materialelor și produselor existente cât mai mult posibil. În acest fel, ciclul de viață
al produselor este extins ”6 Această definiție oferă o serie de repere importante penNOYA, I., ALDE, X., GONZÁLEZ-GARCÍA, S., GASOL, C. M., MOREIRA, M. T., AMORES, M.
J., MARÍN, D., BOSCHMONART-RIVES, J. (2017). Environmental assessment of the entire pork value
chain in Catalonia – A strategy to work towards Circular Economy. Sci. Total Env., 589, 122–129.
4
Comisia Europeană (2014), COMUNICARE A COMISIEI CĂTRE PARLAMENTUL EUROPEAN,
CONSILIU, COMITETUL ECONOMIC ȘI SOCIAL EUROPEAN ȘI COMITETUL REGIUNILOR Spre o
economie circulară: un program „deşeuri zero” pentru Europa, COM/2014/0398
5
Comisia Europeană (2020), Circular economy action plan
6
Parlamentul European (2021), Economia circulară: definiție, importanță și beneficii
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tru public și experți. În primul rând, este un model acceptat la nivel european de
către statele membre care rezonează cu această definiție și ne oferă totodată principalele caracteristici ale acestui model și acțiunile sale specifice, în timp ce stipulează
că acesta este un proces pe termen lung și nu unul scurt.
Direcții ale economiei circulare în agricultură
În cazul sectorului agricol, o serie de autori au identificat principalele caracteristici
ale economiei circulare:
– Producerea de bunuri agricole cu o cantitate minimă de intrări externe;
– Închiderea buclelor de nutrienți și reducerea rezultatelor negative în mediu;
– Valorificarea deșeurilor agroalimentare.7
– Aplicarea acestui concept în sectorul agricol este un aspect important, dat
fiind faptul că resursele agricole nu sunt infinite, impunându-se o gestionare precaută a acestora.
Economia circulară are o serie de avantaje importante de mediu, economice și
sociale, ceea ce o face extrem de importantă pe toate nivelurile sectorului agricol.
De exemplu, din punctul de vedere al agriculturii, aspectele de mediu sunt de cea
mai mare importanță, cum ar fi reducerea materialului virgin și a aportului de energie; reducând deșeurile și emisiile sau sunt combustibili neutri în CO2.8
Uniunea Europeană, precum și agricultura României sunt afectate de problemele schimbărilor climatice și ale resurselor naturale în scădere. Există probleme
precum lipsa apei, poluarea, nerespectarea obiectivelor de reducere a emisiilor de
carbon și așa mai departe. Aceste probleme sunt îngrijorătoare și au fost abordate
prin menționarea agriculturii într-o Comunicare din 2019 privind Pactul ecologic european: „Fermierii și pescarii europeni au un rol esențial în gestionarea tranziției.
Strategia „De la fermă la consumator” va consolida eforturile depuse de aceștia în
vederea combaterii schimbărilor climatice, a protejării mediului și a conservării biodiversității”.9 Trebuie să reținem menționarea expresă a actorilor cheie relevanți:
fermierii și pescarii. Fără sprijinul lor, orice acțiune de implementare a economiei
circulare este sortită eșecului.
Acest lucru devine și mai clar dacă analizăm intențiile CE în Comunicare din
2020 referitoare la o Strategie „de la fermă la consumator” în care sunt menționate
obiectivele UE „de a reduce amprenta ecologică și climatică a sistemului alimentar
WARD, S. (2017). The ‘circular economy’ applied to the agrifood sector. Presented at The European Commission DG Research & Innovation hosted conference on: ‘Harnessing Research and Innovation for FOOD 2030: A Science Policy Dialogue’ 16 October 2017, Brussels.
8
KORHONEN, J., HONKASALO, A., SEPPÄLÄ, J. (2018). Circular Economy: The Concept and
its Limitations. Ecol. Econ., 143, 37–46.
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Comisia Europeană (2019), COMUNICARE A COMISIEI CĂTRE PARLAMENTUL EUROPEAN,
CONSILIUL EUROPEAN, CONSILIU, COMITETUL ECONOMIC ȘI SOCIAL EUROPEAN ȘI COMITETUL REGIUNILOR Pactul ecologic european, COM/2019/640
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al UE și de a consolida rezistența acestuia, de a asigura securitatea alimentară în
condiții de schimbări climatice și de declin al biodiversității, de a conduce o tranziție globală către o durabilitate competitivă de la fermă la consumator și de a explora
noi oportunități”. Există, de asemenea, intenția de a promova „economia circulară bazată pe agricultura ecologică”, care „reprezintă în continuare un potențial în
mare măsură neexploatat pentru fermieri și cooperativele acestora”10
Comunicarea din 2018 privind un cadru de monitorizare pentru economia circulară,
a afirmat că: „tranziția către economia circulară este o oportunitate excepțională de
a transforma economia și de a o face mai durabilă, de a contribui la realizarea obiectivelor privind clima și a conserva resursele lumii, de a crea locuri de muncă locale
și a genera avantaje concurențiale pentru Europa într-o lume aflată în profundă
schimbare”11. Această tranziție poate reprezenta oportunitatea generației noastre
de a face diferența și o schimbare în bine. În orice caz, acest proces ar necesita o
abordare a întregii societăți și un efort comun al tuturor părților interesate, deoarece provocările care urmează să fie foarte importante, dar beneficiile depășesc
orice risc.
PAC este direct legată de economia circulară într-o Comunicare din 2017 privind viitorul sectorului agricol și al agriculturii care menționează faptul că „PAC poate
ajuta la reducerea risipei alimentare și a pierderilor de alimente prin (…) sprijinirea inițiativelor care transformă modelele tradiționale de consum producție-utilizare-eliminare într-o bioeconomie circulară.”12. Ideea principală care apare este că
în viitor PAC nu mai poate ignora economia circulară și că orice planuri viitoare
trebuie să o ia în considerare
Încă nu există suficiente dovezi care să arate că viitoarea PAC ar oferi suficiente
elemente pentru a se asigura că agricultura UE este cu adevărat o parte a economiei
circulare, pe lângă unele afirmații destul de generale. Cu toate acestea, mai este
timp: „Datorită negocierilor în curs (...), data de începere provizorie a reformei PAC
propuse a fost împinsă înapoi la 1 ianuarie 2023.”13 Această întârziere poate fi dătătoare de speranța dar sunt încă foarte multe lucruri de făcut.
Comisia Europeană (2020) COMUNICARE A COMISIEI CĂTRE PARLAMENTUL EUROPEAN, CONSILIU, COMITETUL ECONOMIC ȘI SOCIAL EUROPEAN ȘI COMITETUL REGIUNILOR
O Strategie „De la fermă la consumator” pentru un sistem alimentar echitabil, sănătos și ecologic,
COM/2020/381
11
Comisia Europeană (2018). COMUNICARE A COMISIEI CĂTRE PARLAMENTUL EUROPEAN, CONSILIU, COMITETUL ECONOMIC ȘI SOCIAL EUROPEAN ȘI COMITETUL REGIUNILOR
privind un cadru de monitorizare pentru economia circulară, COM(2018)16.
12
Comisia Europeană (2017). COMUNICARE A COMISIEI CĂTRE PARLAMENTUL EUROPEAN, CONSILIU, COMITETUL ECONOMIC ȘI SOCIAL EUROPEAN ȘI COMITETUL REGIUNILOR
Viitorul sectorului agricol și al agriculturii, COM(2017)713.
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Provocări ale implementării principiilor economiei circulare în
agricultura națională.
Având în vedere acest lucru, trebuie să corelăm starea actuală de dezvoltare a agriculturii românești cu cea a celorlalte state membre. Avertismentul din 2018 emis
de o serie de experți români rămâne valabil: „O reformă a PAC poate avea loc, dar
este de dorit ca diminuarea fondurilor pentru statele mai puțin dezvoltate (între
care România, care are și un sector agricol important) să fie cât mai mică; trebuie
subliniat că PAC-ul nu presupune nici acum echitate între statele membre.”14 În cazul în care acesta este cazul lipsei de echitate care împinge spre mai multe reforme,
economia circulară fiind una dintre ele poate fi cheia pentru recuperare și îmbunătățirea statutului actual.
România este, de asemenea, atentă la problema economiei circulare. Un studiu din 2018 a vorbit despre necesitatea de a avea mai întâi dispozițiile legislative necesare pentru a avansa mai departe: „Promovarea unui plan național privind
producția și consumul durabile, care poate fi realizat de sine stătător sau în strânsă
legătură cu planul național privind economia circulară.”15
Acest lucru s-ar materializa în documentele oficiale, deoarece actualul Program
de guvernare vorbește despre necesitatea unei strategii naționale pentru economia
circulară, dar fără multe referințe specifice sectorului agricol.16 Documentele oficiale actuale sunt încă destul de neclare cu privire la aceste legături atunci când fac
referire la economia circulară, dar situația se poate schimba în viitor.
Trebuie să observăm o serie de pași timizi în direcția promovării economiei
circulare în sectorul agricol național, adesea sub impuls exterior. Cu titlu de exemplu putem menționa concursul de idei din anul 2020 inițiat de Ambasada Olandei
în România și Mega Image intitulat „The Circular Agriculture Challenge”. Echipa
câștigătoare, din cadrul Academiei de Studii Economice din București a avut o idee
ambițioasă: „vor să construiască o grădină urbană de fructe și legume, în campusul
universitar Moxa, din care să aprovizioneze cantina studențească. În același timp,
ei vor să folosească resturile alimentare de la cantină, ca îngrășământ organic pentru grădina nou construită.”17
Merită de asemenea semnalat proiectul „STRATEGIA PENTRU TRANZIŢIA
ROMÂNIEI SPRE ECONOMIA CIRCULARĂ 2020-2030 (ROCES)” care vizează pre14
DĂIANU, Daniel (coord.), Amalia FUGARU, Gabriela MIHAILOVICI, Clara-Alexandra VOLINTIRU, (2018), Cadrul Financiar Multianual post-2020: riscuri și oportunități pentru România, Institutul European din România
15
TÂRȚIU, Valentina Elena (coord.), Mihaela ȘTEFĂNESCU, Ana-Maria PETRACHE, Cătălin
Răzvan GURĂU (2018), Tranziția către o economie circulară. De la managementul deșeurilor la o
economie verde în România, Institutul European din Româniapromov
16
Guvernul României (2020), Program de guvernare 2020-2024.
17
Ungureanu, Bogdan (2020), „Concursul „The Circular Agriculture Challenge” şi-a desemnat
câştigătorul. Ce proiect a fost premiat de către Ambasada Olandei în România”, Capital.
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zentarea principalelor elemente ale economiei circulare aplicate contextului național18. În cadrul acestui proiect a fost organizată, la Călărași, în data de 3 iunie 2019
o masă rotundă cu tema ECONOMIA CIRCULARĂ PENTRU MANAGEMENTUL
RESURSELOR AGRICOLE, ALIMENTARE ŞI FORESTIERE19.
Cu acest prilej au fost identificate o serie de provocări ale implementării economiei circulare în agricultura românească precum:
• Cooperarea/finanțarea – asociere – cooperare – accesul la finanțare pentru
tehnologii.
• Rezistența la schimbare. Aplicarea unui cadru legislativ stimulator, dar și
coercitiv.
• Educația fermierilor în acest domeniu.
• Promovarea conceptului, înțelegerea acestuia, exemple de bune practici diseminate, TT;
• Crearea ecosistemului „Agricultura circulară”
Plecând de la rezultatele discuțiilor avute de participanți au reieșit de asemenea o serie de idei cheie:
• Agricultura României generează de asemenea cantități mari de deșeuri pentru că nu utilizează eficient fluxurile laterale de sub-produse.
• Conferinţa ONU pentru Dezvoltare Durabilă (Rio 20+ 2015), Agenda 2030,
New York, 2015 face referire la ODD 12. Consum şi producţie responsabile: asigurarea unor tipare de consum şi producţie durabile. În acest scop, e nevoie de o
abordare sistemică şi de cooperare între actorii din întregul lanţ de aprovizionare,
de la producător până la consumatorul final. Este nevoie de implicarea consumatorului prin creşterea conştientizării şi de educaţie privind consumul şi stilurile de
viaţă sustenabile, oferind consumatorului informaţiile adecvate prin standarde şi
etichete şi implicarea în achiziţiile publice sustenabile, printre altele.
• În comparaţie cu alte ţări din UE, sectorul agricol din România are o pondere
relativ ridicată în valoarea adăugată brută (VAB), dar a rămas în urmă în ceea ce
priveşte productivitatea muncii.
• Hub-urile funcționale sunt spații de creație continuă și de colaborare incipientă pe toate cele 3 dimensiuni: COOPERARE 3C (colaborare, convergenţă, co-creaţie), glocalizare (Import de practici), export de soluții (produse/servicii) şi inovare
– prioritatea zero. Dacă acestea operează bine pentru un nivel mic de antreprenoriat, nu este mai puțin adevărat că, cultura de business generată în hub-uri este
asimilată și transferată rezonabil de bine în afacerile celor care încep în astfel de
comunități.
Institutul pentru Cercetări în Economie Circulară şi Mediu „Ernest Lupan” (2018-2020),
„STRATEGIA PENTRU TRANZIŢIA ROMÂNIEI SPRE ECONOMIA CIRCULARĂ 2020-2030 (ROCES)”
19
http://www.agro-circle.ircem.ro/
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• Cel mai important lucru pe care-l realizează managementul integrat al uleiurilor este protecția mediului și economisirea resurselor.20
Merită de asemenea subliniat faptul că economia circulară este marcată ca și
oportunitate în cadrul Analizei SWOT a Planului Național Strategic 2021 – 2027
care, strict cantitativ, menționează în cele aprox. 136 pagini de 5 ori conceptul de
„economie circulară”. Aceasta poate genera, în opinia autorilor, o creștere a performanței economice și a veniturilor; îmbunătăți productivitatea, competitivitatea și
sustenabilitatea; atenua și spori adaptarea la schimbările climatice sau minimiza
cantitatea de deșeuri.21
Concluzii preliminare
Există un puternic stimulent pentru a avea un impact ecologic redus al sistemului agricol, reducând în același timp costurile de producție și oferind alimente
sănătoase cetățenilor europeni. În ciuda atracției economiei circulare, percepută
uneori ca un „glonț de argint” care poate contribui la atingerea acestor obiective,
transformarea sistemului agricol într-o economie circulară nu este un proces atât
de avansat. Acest proces de transformare necesită o colaborare activă din partea
autorităților europene și naționale, precum și un efort continuu în numele tuturor
actorilor relevanți implicați. Trebuie să avem un plan de acțiune coordonat la toate
nivelurile.
Din păcate, se pare că nici politicile PAC actuale și viitoare nu sunt încă pe deplin dedicate implementării practicilor economiei circulare. Cu toate acestea, presiunea generată de procesul de combatere a schimbărilor climatice ar duce în cele din
urmă la o sinergie mai mare între ele.
Există mult spațiu pentru o utilizare eficientă a PAC și a politicilor agricole
naționale pentru a sprijini implementarea economiei circulare, în special în domenii precum educația, investițiile, dezvoltarea lanțurilor scurte de aprovizionare sau
promovarea cooperării între părțile interesate relevante.
Dacă România își dezvoltă know-how-ul, poate deveni și un promotor în regiune al abordării economiei circulare în agricultură: „România poate solicita mai multă atenţie, de asemenea, pe agricultură, dar numai pe activități inovatoare, cum ar
fi monitorizarea de mediu și promovarea activităților cu valoare adăugată ridicată:
cercetare, producție bio, produse noi care încorporează know-how.”22
Lakatos et al. (2019), Raport de activitate „Economia circulară pentru managementul resurselor agricole, alimentare și forestiere”, http://www.agro-circle.ircem.ro/wp-content/uploads/2019/12/
Raport_Sud-Muntenia_Calarasi_ROCES_2030.pdf
21
MADR (2020), Analiza SWOT a Planului Național Strategic 2021 – 2027
22
IONIȚĂ, Sorin (coord.), Ana-Otilia NUȚU (2017), Revitalizarea Strategiei Uniunii Europene
pentru Regiunea Dunării – între priorități politice și interese economice, Institutul European din
România
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În cele din urmă, acest autor, este de părere că mixul dintre presiunea mediului, creșterea conștiinței ecologice a cetățenilor și necesitatea unei utilizări mai
eficiente a resurselor și a lanțurilor de aprovizionare mai scurte se va dovedi decisiv
în promovarea economiei circulare în sectorul agricol atât la nivelul UE, cât și la
nivel național.

Propuneri de redresare economică sustenabilă
prin dezvoltarea agriculturii și asigurarea securității
alimentare
Bogdan Bazgă

Este cunoscut faptul că, pentru a avea o agricultură circulară, este necesară optimizarea consumurilor de resurse astfel încât să risipim cât mai puțin și să refolosim
cât mai mult, în scopul armonizării nevoilor de dezvoltare sustenabilă pe termen
lung. Dar agricultura circulară presupune mai mult decât gestionarea deșeurilor,
ea aduce în prim plan ideea închiderii buclelor de consum de resurse ori de câte ori
este fezabil din punct de vedere tehnic.
Una dintre provocările României este reprezentată de minimizarea pierderilor
de resurse care ar putea reintra în circuitul economic prin utilizarea excesivă a depozitării și incinerării. Primii pași au fost făcuți în această direcție în perioada de
programare 2014-2020, prin PNDR 2014-2020, când au fost finanțate proiecte care
răspund politicilor privind bio-economia, printre care amintim:
– Prin sub-măsura 4.1 Sprijin pentru investiții în exploatații agricole, investițiile au vizat îmbunătățirea performanței generale și durabilității exploatațiilor
agricole prin achiziții de centrale pentru producere energiei electrice și termice pe
bază de biogaz prin utilizarea deșeurilor de grajd din cadrul fermei, producerea în
interiorul fermei a energiei pentru consumul propriu care utilizează reziduuri de
culturi, achiziție de centrale energetice fotovoltaice, instalații pentru brichetat paie
și fân, presă peleți, construire platforme și depozite pentru biomasă (52 proiecte)
– Prin sub-măsura 6.2 Sprijin pentru înființarea de activități neagricole în
zone rurale, proiectele au vizat achiziții de centrale termice și instalații de încălzire
care utilizează combustibil solid de tip peleți, achiziții de panouri fotovoltaice pentru încălzirea apei menajere sau achiziție de pubele pentru colectarea selectivă a
deșeurilor și încheiere contracte cu societăți care activează în domeniu (8 proiecte).
Economia circulară în cadrul sistemului agroalimentar în România vizează 3 direcții majore:
1. Biomasa vegetală, care este elementul principal al industriei agroalimentare și motorul formării ciclului carbonului. România are un sector semnificativ de
procesare bioresurse, deținând disponibilități semnificative de biomasă din agricul-
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tură pentru obținerea de energie electrica, termica, biocombustibili. În acest sens
a fost definită o bază de date cu aproape 9300 de agenți economici din România,
care activează în domeniul trans-sectorial al bioeconomiei și care include actori din
domeniul prelucrării bioresurselor (industrie alimentară, biomasă – precum și un
potențial semnificativ pentru înființarea de plantații energetice - măsură sinergică cu obținerea energiei din biomasa, biogaz-bioenergie, nutraceutice / cosmetice,
biofarmaceutice pe bază de plante medicinale și aromate, celuloză și hârtie, textile
și pielărie, reciclare deșeuri).
2. Folosirea produselor secundare din agricultură, procesare și consum care ar
trebui reciclate în cadrul sistemului agroalimentar. Aceasta se referă, printre altele,
la calitatea solului, sechestrarea carbonului în sol, folosirea producției agricole la
producerea de energie regenerabilă, producția de îngrășăminte organice și biomateriale. Trebuie menționat faptul că emisiile de CH4 și N2O în România / Ha SAU
sunt printre cele mai mici la nivelul UE, emisiile totale de GES din agricultură sunt
scăzute comparativ cu nivelul UE iar pajiștile permanente, cu o contribuție importantă la stocarea carbonului în sol, au o suprafață semnificativă. De asemenea, în
2021 în România s-a deschis prima fermă regenerativă, unde carbonul este sechestrat în sol (Văleni, jud. Dâmbovița). În cadrul acesteia urmează să fie cultivate legume și fructe în sistem regenerativ organic, în solarii și tunele, având un sistem
de colectare și tratare a apelor gri, sere pentru răsaduri ecologice și o livadă mixtă
intercalată, ceea ce înseamnă că se vor aplica proceduri precum sechestrarea carbonului atmosferic în sol. În plus, ferma va funcționa ca un centru educațional pentru
antreprenorii care vor să practice acest tip de agricultură.
3. Folosirea la maxim a potențialului oferit de efectivele de animale, dezvoltarea tehnologica și schimbările culturale în obiceiurile de consum pot avea un efect
substanțial asupra disponibilității și producerii de furaje de calitate cu costuri reduse destinate furajării animalelor. Administrarea acestor furaje poate contribui
la obținerea unor alimente superioare calitativ și cantitativ în cadrul unui sistem
agroalimentar circular. În scopul dezvoltării agriculturii regenerative, au fost înființate ferme de păsări pășunate, concentrate foarte mult pe regenerarea solului și
care acordă o grijă deosebită bunăstării animalelor care sunt implicate în procesul
de producție.
De asemenea, preocuparea României pentru dezvoltarea agriculturii circulare
continuă, astfel că, în contextul PAC 2021-2027 cooperarea în cadrul grupurilor
operaționale a diverselor forme asociative sau a parteneriatelor GAL, este elementul cheie pentru orientarea acțiunilor privind proiectele de bioeconomie, eforturile urmând să fie concentrate pe aplicarea principiilor bioeconomiei în dezvoltarea
spațiulu rural, în valorificarea biomasei ca resursă biologică regenerabilă, în implementarea pe scară largă a economiei circulare, în consolidarea parteneriatelor pe
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orizontală și verticală pentru dezvoltarea lanțurilor scurte de aprovizionare și a
piețelor locale.
O posibilă măsura ce ar putea fi benefică implementării economiei
circulara în domeniul agro-alimentar, ar putea fi acordarea de subvenții
pentru producția de materii prime – condiționată de procesarea cel puțin
primară în România a acelor produse/materii prime.
Pentru a veni în sprijinul dezvoltării și în mod special al revigorării agriculturii
din România în această perioadă deosebit de volatilă și improbabilă dată de cuplajul
Pandemiei COVID 19 și contractarea economiilor statelor lumii, evident și a României, consider deosebit de importante o serie de propuneri și masuri menite să
eficientizeze agricultura şi revitalizarea zonelor rurale din România.
15 propuneri de redresare economică prin intermediul agriculturii
și asigurarea securității alimentare-componentă de bază a economiei
și a securității naționale a României
Elementele de mai jos se referă cu precădere la exploataţiile agricole mici şi medii, deoarece acestea trebuie cel mai mult încurajate şi doar ele pot constitui baza
dezvoltării unei pături sociale mijlocii în zonele rurale, agricultori cu venituri asemănătoare cu ale omologilor din vestul Europei, care să fie motorul moernizării
satului românesc, pe toate dimensiunile sale.
Starea actuală a agriculturii şi a localităţilor rurale din România sunt doi indicatori interdependenţi, fiind dovada politicilor agricole defectuoase aplicate mai
ales în perioada post-decembristă.
Stabilirea principaleor cauze ale declinului agriculturii şi ale satului reprezintă
primul şi cel mai important pas în rezolvarea problemelor acestora, deoarece ne
permit să tratăm direct cauzele şi nu efectele. Acestea sunt:
1. Fărâmiţarea terenurilor, fapt care a condus la anulara eficienţei economice
ale explataţiilor agricole, veniturile acestora fiind de cele mai multe ori completate
de pensii sau salarii, insuficiente însă pentru un trai decent.
2. Birocraţia şi slaba finanţare a domeniului, au făcut ca iniţiativele private
de investiţii să fie sufocate din faşă de multiplele ştampile, avize, dosare cu şină
necesare pentru implementare, cumulat cu pregătirea precară a agricultorilor în
domeniul juridic sau financiar-fiscal (cum de altfel sunt majoritatea acestora). De
asemenea, lipsa accesului la finanţare au făcut ca investiţiile să fie la un nivel scăzut, ca pondere din numărul de agricultori.
3. Lipsa condiţiilor decente de trai din zonele rurale, anume lipsa de drumuri
decente, lipsa utilităţilor, a unei bune conexiunii la internet, lipsa şcolilor sau slaba calitate a acestora, au condus la o migraţie în masă a tinerilor către cele mai
apropiate aglomerări urbane sau în străinătate, cu toate că nu întotdeauna nivelul
veniturilor a crescut considerabil.
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4. Piaţa nu a fost suficient reglementată pentru micii producători agricoli, care,
în lipsa organizării în asociaţii, au fost de cele mai multe ori victime ale speculanţilor, fapt care a crescut neîncrederea acestora de a mai cultiva terenurile agricole.
5. În secundar, sunt de menţionat şi lipsa unei infrastructuri moderne de irigaţii, lipsa susţinerii financiare a structurilor asociaţiilor agricole, lipsa unor spaţii
regionale de depozitare, procesare şi ambalare a produselor agricole, absenţa implicării organismelor de cercetare în instruirea agricultorilor.
Ţinând cont de cauzele identificate, propunem următoarele soluţii prezentate
succint, astfel:
• Primul element care trebuie rezolvat este sprijinirea comasării terenurilor
agricole (de preferat în beneficiul tinerelor familii de agricultori) la cel puţin nivelul
minim al fermei de familie11, deoarece este primul pas în eficientizarea economică. Acest obiectiv principal este important deoarece încă din perioada interbelică
şi cu precădere după intrarea în vigoare a Legii 1/2000, de restituire a proprietăţilor agricole şi silvice pe vechile amplasamente, exploataţiile agricole româneşti
s-au fărâmiţat foarte mult, 91,8% dintre acestea având sub 5 ha, iar între 5-10 ha
avem 5,7% din numărul explataţiilor (cu o pondere din suprafaţa totală cumulată
de 38,4). Dacă nu ar fi de ajuns că exploataţiile agricole sunt în general de dimensiuni foarte mici, terenul este fărâmițat în mai multe puncte, astfel o explataţie de
5 ha poate fi divizată şi în 10-15 parcele mai mici, la distanţă de km între ele, cu
rentabilitate spre 0 sau chiar negativă. În extrema cealaltă, 0,4% din exploataţiile
agricole din România lucrează 48,3% din totalul terenurilor agricole.
• Pentru sprijinirea comasării terenului, guvernul trebuie să pună la punct
mecanisme simple şi cu costuri minime pentru ca oamenii să-şi adune terenul. De
asemenea, pentru cei care vor să-şi deschidă o nouă exploataţie agricolă, cei care
vând terenul (de regulă bătrâni), vor trebui sprijiniţi cu o rentă viageră care să acopere pierderea subvenţiilor agricole pe următorii 10 ani, favorizând astfel schimbul
de generaţii.
• Înlesnirea accesului tinerilor la fonduri europene, pentru proiecte preaprobate22, fapt care ar elimina 99% din birocraţia actuală, ar ocoli necesitatea unui
consultant şi ar acoperi nevoile alimentare acute ale ţării. De asemenea, uşurinţa
cu care un agricultor ar putera accesa fonduri pentru implementarea unui proiect
preaprobat pentru o exploataţie de tipul fermei de familie, ar fi un factor încurajator pentru absorbţia rapidă a fondurilor UE.
1
Ferma de familie reprezintă un etalon de suprafaţă variabilă, în funcţie de tipul de cultură,
care să asigure un profit minim de 6.000 de euro pe an pentru fiecare fermier lucrător din cadrul unei
familii. Astfel de exploataţii ar avea de preferat între 5 şi 50 de ha.
2
Proiectele preaprobate sunt acele proiecte de investiţii elaborate de autoritatea centrală care
se ocupă de agricultură, pe principalele domenii agricole de interes pentru România, ţinând cont de
balanţa comericală şi potenţialul economic pentru export sau vânzare intracomnunitară.
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• În acest moment, aproximativ jumătate din România rurală poate fi privită
ca Vestul Sălbatic american, care trebuie recolonizată. În acest sens, întrebarea la
care trebuie să găsim răspuns este Cum determinăm un tânăr sau o familie de tineri să lase în urmă viaţa aglomerată de la Bucureşti, Iaşi, Braşov, Craiova (sau din
Italia, Spania, Germania) şi să se mute (sau de cele mai multe ori să revină) la sat,
pentru a-şi crea o fermă şi a avea un trai decent acolo? Dacă găsim acest răspuns,
vom reuşi să stabilizăm exodul din satele româneşti şi să asigurăm modernizarea
acestora, astfel ca ele să devină atrăgătoare pentru tinerii de azi şi pentru generaţiile viitoare. În acest sens, sprijinirea Fermei de familie, implementarea sistemului proiectelor preaprobate, trebuie să vină la pachet cu modernizarea localităţilor
rurale (sau măcar a celor mai importante dintre acestea), pentru a satisfice nevoile
de sănătate, educaţionale şi de confort, asemeni celor din zonele urbane. Ne putem
gândi la campaniile de mediatizare implementate de unele localităţi din Italia şi
Elveţia, care de frică să nu rămână fără cetăţeni, au oferit facilităţi celor care s-au
mutat în localităţile lor şi nu puţini au fost aceia. Asemenea, autorităţile din România trebuie să pregătească anumite pachete promoţionale/oferte de nerefuzat
pentru o familie care se mută în mediul rural şi îşi deschid o fermă/afacere pe care
să o întreţină un număr de ani, să zicem 15.
• Este necesar ca următoarea guvernare să continuie proiectele anunţate referitoare la investiţiile de peste 6 mld. de euro în dezvoltare sistemului de irigaţii şi
îmbunătăţiri funciare (precum perdele forestiere şi stoparea deşertificării) şi realizarea unui sistem regional de depozite la care să aibă acces doar fermierii români şi
doar cu produse româneşti. Aceste investiţii trebuie să vină la pachet cu refacerea
legii achiziţiilor, astfel încât în procesul de modernizare al sistemului de irigaţii,
câştig de cauză să aibă ofertanţii cu tehnologiile cele mai avansate şi garanţia cea
mai extinsă, nu preţul cel mai mic.
• Orientarea majorităţii subvenţiilor către fermele care propun soluţii de procesare a produselor agricole obţinute, astfel încât România să nu mai exporte materie primă (suntem practice exportatori de subvenţie), ci să exporte produse cu
valoare adăugată, ex. Să nu mai exportăm ovine vii, ci procesate. O astfel de măsură
ar încuraja asociere în domeniul procesării şi ar aduce venituri mai mari producătorilor agricoli.
• Măsurile propuse şi necesare pentru revitalizarea sectorului agricol şi a
localităţilor rurale din România trebuie să ţină seama de PAC 2021-2027, care
pune la dispoziţie guvernului sume importante pentru realizarea schimbului de
generaţii în agricultură, fonduri pentru investiţii în dezvoltarea tehnologică a
sectorului agricol, dar şi pentru conversia către agricultura ecologică. Având în
vedere că România este puternic deficitară în ceea ce priveşte toate obiectivele
PAC 202-2027, considerăm că aplicare unor politici corecte de dezvoltare a secto-
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rului agricol şi a localităţilor rurale reprezintă o oportunitate foarte bună pentru
ţara noastră.
Punctul 1. În contextul actual, majoritatea producătorilor mici și mijlocii din
sectorul de producție și procesare a alimentelor se pot confrunta cu dificultăți ce
țin de producție, procesare și vânzare, fapt care se poate constitui în două mari
probleme pentru România:
a) o să se resimtă o lipsă de alimente în societate, fapt generator de neîncredere
și chiar panică
b) acești producători vor intra foarte repede în faliment (sau vor întâmpina
grave dificultăți și vor înceta producția), fapt care - prin cascadă o să afecteze economic România pe termen scurt și mediu
Contrar celor de mai sus, interesul nostru este să conservăm locurile de muncă
și activitățile productive și să sprijinim producția locală și revigorarea economică a
României în cel mai scurt timp/imediat
Pentru a preîntâmpina efectele nedorite ale prezentei crize (criză iminentă),
România are datoria/obligația de a adopta urgent un program de sprijin pentru
acești producători/procesatori, în următorul fel:
România are oportunitatea de a lua măsurile necesare pentru stabilirea tinerilor agricultori în mediul rural din România, odată cu întoarcerea multora dintre ei
din alte țări, precum și sprijinirea celor autohtoni.
Situația actuală
Odată cu accederea României în Uniunea Europeană în anul 2007, foarte mulți
tineri agricultori au plecat să muncească în ferme din Europa occidentală, din cauza
faptului că veniturile din fermele lor de familie erau și sunt foarte mici, nu exista
o proiecție clară pentru viitorul lor, nu aveau acces la finanțare, iar orice antrepriză
privată se lovea (și din păcate încă se lovește) de un zid de birocrație și corupție.
Aceste elemente cumulate au condus la o scădere dramatică a populației cu putere
de muncă din zonele rurale ale țării, cu efecte dezastroase, în primul rând, în mediul economic și social rural.
Ce ne dorim și de ce?
Deoarece avem modele ale fermelor de familie din Europa de vest, modele consacrate și verificate de-a lungul a mai multor generații de fermieri, ne dorin ca și
România să încurajeze dezvoltarea acestor forme de lucru în agricultură. Astfel,
fermele trebuie să aibă terenul comasat (pentru a avea eficiență), cu o suprafață de
minim 5 ha (un maxim de 50-100 ha), să aibă acces la finanțare din fonduri UE sau
din mediul bancar privat, cu dobânzi decente (precizez că în UE - Europa Centrală
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și de vest dobânzile sunt de 1-2% pe an, iar în România micii fermieri sunt finanțați de regulă cu dobânzi de credite agricole începând de la 5% - 9.7% - 15,25%)
și producția lor să facă parte dintr-un sistem clar, utilizând un sistem de proiecte
preaprobate, bazat pe nevoia de consum în principal a României, deoarece balanța
comercială la produse alimentare este negativă.
Principalele motive pentru care propunem acest mod de lucru este necesitatea
redării încrederii tinerilor în ferma de familie, care să asigure un venit mai mult
decât decent, în scopul ridicării unei clase de mijloc la nivelul acestui sector demografic, cu efecte pozitive în dezvoltarea economică a României în zona de producție
și procesare a alimentelor și a produselor derivate, ridicarea nivelului de educație
al viitoarelor generații de agricultori (pe baza creșterii veniturilor părinților lor de
azi) și creșterea infrastructurilor de bază din zonele rurale (de asemenea bazată pe
creșterea veniturilor viitoarei clase de mijloc din mediul rural).
Potrivit Eurostat, în 2016, 91,8% din fermele de familie din România (aproape 3,14 milioane de gospodării) au în exploatație suprafețe de sub 5 ha. De obicei
aceste terenuri sunt împrăștiate în mai multe locații, eficiența lor fiind de multe ori
în spectrul negativ. De asemenea, tinerii sub 35 de ani care operau aceste ferme/
gospodării numărau puțin peste 100 de mii, iar cei de peste 64 de ani numărau
peste 1.5 milioane. Astfel e lesne de observat că agricultura din România trebuie
resetată prin predarea ștafetei celor tineri care au putere de muncă. Pentru aceasta,
agricultura de familie trebuie să fie atractivă.
Cum acționăm?
Pentru a ne atinge dezideratele expuse succint în paragrafele de mai sus, propun implementarea concomitentă a următoarelor măsuri:
a. Asemănător ajutorului de stat oferit IMM-urilor pentru contractarea de credite garantate de stat, MADR poate implementa un sistem de garantare parțială a
unor credite fără dobândă (în limita a 5.000 Euro/ha) pentru fermierii care își înființează ferme de familie cuprinse între 5 și 50 de ha. Această măsură trebuie să vină
la pachet cu un set de reglementări care să le ofere un avantaj și acelor persoane
care o să vândă terenurile gospodăriei (de cele mai multe ori parcele mici, aflate în
proprietatea unor persoane vârstnice cu venituri mici), astfel încât să nu plătească
taxe de succesiunea (inclusiv taxe notariale și altele) pentru definitivarea actelor
de proprietate și de asemenea să primească o compensație pe o perioadă de 3-5 ani
în contrapartidă pentru pierderea veniturilor din subvențiile APIA sau din exploatarea terenurilor. Beneficiarii unor astfel de programe trebuie să păstreze fermele
pentru un număr minim de ani stabilit ulterior.
b. Pentru scăderea birocrației și implicit a corupției de la nivelul funcționarilor statului, tehnologizarea acestor ferme trebuie să se facă cu preponderență prin
proiecte europene, standardizate și preaprobate (aspecte ce vor trebui negocia-
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te la Bruxelles pentru noua perioadă de programare PNDR), iar unde nu este posibil
să fie disponibile totuși proiectele standardizate și preaprobate cu autofinanțare
din partea fermierului. Sprijinirea proiectelor de investiții din fonduri europene
trebuie să se facă în principal pe proiecte derivate din necesitățile identificate din
balanța comercială a României pe sectorul alimentar (ex. Dacă rezultă că România
este importator net de biscuiți si exportator net de covrigei, să se finanțeze cu 90%
procesarea de biscuiți și cu 30% procesarea de covrigei).
Proiectele standardizate și preaprobate sunt acele proiecte care sunt deja în
exploatare în România, având toate avizele necesare și care pot fi „clonate” de alți
fermieri, fără a mai fi nevoiți să se autorizeze și avizeze la multitudinea de autorități avizatoare din România (eliminare birocrație și consultanță inutilă).
Documentele care se află deja în sistemul informatic MADR-APIA-AFIR nu vor
mai fi solicitate la depunerea dosarului. Astfel, se realizează accesibilitatea comună
a tuturor bazelor de date la nivelul MADR de către angajații autorizați ai aceleiași
instituții.
Exemplu: un proiect de fermă pentru creșterea ovinelor de carne care funcționează deja în județul Dâmbovița cu toate avizele și autorizațiile necesare, să fie descărcat de pe site-ul MADR de către noul nostru fermier din județul Vrancea care o
să-l construiască cu o firmă autorizată conform proiectului pentru a primi automat
toate autorizațiile și avizele necesare funcționării în 5 zile lucrătoare de la recepția
finală a lucrărilor.
Astfel, este posibil ca termenul de prelucrare a proiectului sa fie redus de la
câteva luni la doar câteva ore.
c. Implementarea unor stimulente pentru magazinele/lanțurile de magazine
care or să vândă produse românești astfel rezultate. Motivația stimulentelor ar fi
necesitatea scăderii emisiilor de carbon odată cu aprovizionarea de la fermele din
proximitatea magazinelor, cele aduse de la distanțe mai mari să nu primească bonificația fiscală, ba din contră. Ne putem gândi și la implementarea modelului bulgar
de sprijinire a producătorilor agricoli prin asigurarea unui spațiu de raft in marile
magazine pentru produsele locale şi evidențierea distincta la intrarea în incinta de
vânzare.
Avantaje:
– reducerea cheltuielilor de transport reflectate în prețul final al produsului;
– reducerea timpului de livrare pentru produsele proaspete/ușor perisabile;
– Evitarea supra-aglomerării în trafic și a emisiilor de noxe;
– Asigurarea unui flux constant cu produse locale pe rafturile magazinelor din
județul respectiv și/sau județele limitrofe;
– Creșterea gradului de încredere în produsele românești a populației din proximitate
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– Reducerea cheltuielilor cu platforme de stocare/centralizare/balotare pentru produse de la micii fermieri și permisivitatea acestora in livrarea directa cu mijloace proprii;
– Facilitarea rapida a achiziționării de la fermele familiale și/sau operatori
economici locali a produselor proaspete;
– Facilitarea livrării de către operatorii din sectorul morărit-panificație a produselor proaspete/calde/ambalate direct la lanțurile de magazine din proximitate.
Astfel, prin măsurile propuse s-ar asigura posibilitatea comasării terenurilor de către tinerii fermieri și implementarea unor proiecte cu un
minim de documentație și investiții. De asemenea, produsele agricole rezultate vor avea șanse mari de a ajunge pe rafturile marilor magazine.
CONCLUZIE 1 : Măsura prezentată mai sus va avea un impact pozitiv
pentru:
• Fermierii mici și mijlocii / fermele familiale – formarea unei Clase de mijloc;
• Creșterea gradului de absorbție a fondurilor europene;
• Asigurarea Securității alimentare;
• Reducerea birocrației și eliminarea mafiei din consultanța (reducerea semnificativă a costurilor aferente proiectării – astfel fondurile vor putea fi reutilizate în
alte scopuri benefice proiectelor);
• Instalarea tinerilor fermieri (inclusiv a acelora care s-au întors din diaspora)
cît și a tinerilor indeciși din mediul rural sau urban ;
• Creșterea suprafețelor exploatațiilor agricole – creșterea gradului de utilizare a potențialului agricol al României.
Punctul 2. Stabilirea de urgentă a unui brand/siglă de tip „Produse Agro-alimentare Românești” – „Produse Românești” și promovarea acestuia – promovarea consumului de produse românești (cu prioritate) prin: comunicate de presă,
intervenții in mass-media, spoturi publicitare, etc.
Un exemplu de buna practica poate fi regăsit in măsurile luate deja de guvernele Bulgariei sau Poloniei!!!
Astfel, România va transmite constant o serie de mesaje de încurajare (catre
populație) a producției și consumului de produse românești, fapt ce va ajuta România din trei puncte de vedere:
1. Promovarea produselor și a fermierilor români – incurajarea acestora;
2. Relansarea producției autohtone prin utilizarea la maximum a potențialului agricol de care dispunem;
3. Asigurarea securității alimentare a României – independență alimentară.
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Punctul 3.
Ținând seama de necesitățile investiționale în sectorul de procesare superioară a produselor primare din agricultură și silvicultură, propunem inițierea unui
proiect de act normativ pentru susținerea microindustrializării la nivel
local, pe principiul proximității capacității de prelucrare de materia primă.
Astfel, pe modelul proiectului Start Up Nation, din fondurile alocate de UE
României pentru relansarea economiei, susținem elaborarea unui program de finanțare a inițiativei private, în cuantum de până la 100.000 de euro, cu cofinanțare
de 15%, pentru facilități de producție și procesare în mediul rural și mic urban, în
scopul relansării economice pe baze sustenabile a economiei și încetinirea fluxului
exporturilor de materie primă.
Condițiile de finanțare trebuie să fie minimale, anume:
– solicitantul să nu aibă cazier fiscal – sa fie curat,
– să se oblige să țină minim doi angajați minim 5 ani,
– produsele să fie gata de vânzare, fără a mai avea nevoie de o procesare industrială ulterioară.
Această măsură poate face parte dintr-un ansamblu de măsuri, care să vină și
în sprijinul sectoarelor de microindustrializare si servicii din domeniul agricol şi
silvic (rural şi urban mic), unde considerăm că pentru sectorul de servicii ar trebui
alocat un procent mai mare de cofinanțare din partea beneficiarului.
Punctul 4.
Extinderea platformei RNDR și pentru sectorul de produse animale (carne, lactate), însă trebuie avute în vedere anumite particularități ale acestui tip de comerț,
care presupune mai multă atenție la producție, procesare și transport. Menționăm
aici etapele de reglementare ce trebuiesc parcurse de MADR și modelul de business
propus:
4. a. Reglementarea și organizarea pe localități rurale, de către primării,
(acolo unde este cazul, pe una sau mai multe localități, în funcție de nr. de producători) a unor abatoare ad-hoc, mobile, care să răspundă unor minime cerințe de
autorizare și care să permită sacrificarea în siguranță a animalelor din micile exploatații agricole (ex: miei/oi, păsări). Acest pas este obligatoriu pentru asigurarea
vânzării acestor produse în supermarket-uri.
4. b. La produsele lactate mă voi referi doar la brânzeturi, deoarece laptele
proaspăt, precum și smântâna, iaurtul, etc., necesită anumite condiții speciale în
etapele de ambalare și transport, ce nu cred că pot fi îndeplinite ușor, cu investiții
mici. Referitor la diversele tipuri de brânză, acestea pot fi vândute cu utilizând platforma pentru legume, deoarece este de cele mai multe ori conservată (sărată) și are
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un termen de valabilitate destul de lung. Trebuie menționat că producătorii trebuie
să prezinte autorizările ANSVSA necesare vânzării acestor produse, precum să și
eticheteze produsele cu denumirea produsului/numele producătorului/localitatea
de origine a produsului/termenul legal de valabilitate, în scopul educării gusturilor
consumatorilor pentru perioada post covid 19.
Punctul 5.
Limitarea exporturilor de produse alimentare, în special de produse agricole
în stare brută.
România trebuie să reglementeze exportul de produse agricole și alimentare, astfel încât să se asigure cu prioritate stocurile necesare pentru România. De
asemenea trebuie avute în vedere mega-fermele de tip Balta mare a Brăilei, marile
exploatații agricole din sudul și estul țării, care vând cu preponderență recoltele la
export.
România trebuie să se asigure că acești mari producători nu contractează deja
producțiile și dacă au făcut-o să se găsească soluții astfel încât stocurile țării noastre
să nu fie afectate.
De preferat ar fi să exportăm produse finite și semifinite (pâine congelată, biscuiți și nu grâu, carne conservată, salam, conserve de carne și nu oi vii).
Punctul 6.
Informarea agresivă!? a producătorilor agricoli cu privire la avantajele oferite
de organizarea în asociații de producători. Înlesnirea birocrației privind organizarea asociațiilor și oferirea în continuare de facilități fiscale pentru o perioadă de 5
ani producătorilor astfel organizați.
Punctul 7.
Semnarea unor parteneriate cu principalii distribuitori de combustibili auto,
pentru vânzarea în localitățile rurale, a combustibililor marcați chimic pentru agricultură, neaccizați. Dificultatea cu care micii fermieri își recuperează acciza de la
combustibilii utilizați în agricultură în acest moment (fapt pe care majoritatea nu-l
realizează), constituie o piedică în dezvoltarea sectorului și fac ca micile ferme să
fie neperformante.
Punctul 8.
Găsirea de urgentă a unui brand/siglă de „Produse Agro-alimentare Românești” și promovarea acestuia – promovarea consumului de produse românești (cu
prioritate) prin: comunicate de presă MADR, intervenții in mass- media, spoturi
publicitare, etc.
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Astfel, Ministrul agriculturii va transmite constant o serie de mesaje de încurajare (către populație) a producției și consumului de produse românești ! fapt ce va
ajuta România din 4 puncte de vedere:
1. Promovarea produselor agro-alimentare și a fermierilor români –
încurajarea acestora.
2. Relansarea / dezvoltarea producției autohtone prin utilizarea la
maximum a potențialului agricol de care dispunem.
3. Asigurarea securității alimentare a României – independență alimentară.
4. Reducerea importurilor de produse agroalimentare finite – reducerea exporturilor de produse de baza şi creșterea exporturilor de produse
finite (ex: reducerea importurilor de: pâine, paste, conserve, lapte, legume
și fructe, ulei, etc.)
Punctul 9.
Facilități pentru achiziționarea de energie electrică, necesară irigațiilor. Posibile
costuri negociate de Guvern numai pentru utilizarea energiei electrice în acest scop.
Punctul 10.
Crearea unei scheme de sprijin pentru fermierii care pot să beneficieze de irigații în vederea înființării de culturi succesive (ex: soia, porumb siloz – pentru furaje,
floarea soarelui, etc.)
Punctul 11.
Realizarea de kit-uri pentru irigații formate din motopompe cu sorb
şi tambur, acordate in locaţie de gestiune fermierilor cu ferme mai mari de 10 ha,
pe o perioada de 5 ani, şi care au obligația de a se îngriji ca un bun administrator
de exploatarea şi reparația acestora, accesibilitatea in sistemele de irigații principale si secundare fiind asigurat gratuit. Acest sisteme pot fi utilizate şi pentru
stingerea unor incendii de vegetaţie spontane. Sumele necesare achiziției de
cca 2000 de astfel de pompe pot fi alocate din programul national de irigații sau din
fonduri europene aferente PNDR, fără a greva suplimentar bugetul de stat si poate
fi un real stimulent pentru IMM-uri să produc astfel de sisteme pe plan national.
Punctul 12.
Realizarea de kit-uri informaționale pentru accesare fonduri europene, in format electronic formate din: proiecte standardizate și preaprobate
sunt acele proiecte care sunt deja în exploatare în România, având toate avizele necesare și care pot fi „clonate” de alți fermieri, fără a mai fi nevoiți să se autorizeze și
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avizeze la multitudinea de autorități avizatoare din România (eliminare birocrație
și consultanță inutilă), pachet legislativ si ghiduri de bune practici.
Punctul 13.
Promovare şi vânzare de produse agricole procesate, pe piețe terțe,
prin mecanismele economice deja existente la nivelul celor 82 de reprezentante
economice externe ale MEEMA.
Punctul 14.
Acordare facilităţi fiscale pentru operatorii economici (persoane fizice
sau juridice) care se înființează sau care se reorientează pe piața economica in vederea procesării produselor primare, sa beneficieze de un impozit pe profit de 5%
pe o perioada de 5 ani
Punctul 15.
În consonanță cu măsurile de sprijinire a fermelor agricole convenționale, România are datoria să sprijine înființarea de ferme piscicole în zonele propice înființării și dezvoltării acestora, cu precădere unde resursele de apă sunt suficiente
(râuri, lacuri, izvoare, etc.). Măsura vine să completeze conceptul de ferme de familie (explicitate anterior, care să aducă un profit de aproximativ 30/50 de mii de euro
anual) și pe zona de producție piscicolă.
Sprijinul ar trebui să fie acordat persoanelor care dețin (sau fac dovada că au
închiriat/concesionat pe minim 10 ani) un teren agricol într-o zonă pretabilă construirii unei ferme piscicole, de minim un ha. Acesta constă în acordarea unor facilități pentru subvenționarea cheltuielilor pentru excavări lacuri artificiale de sumă
fixă prin AM-POP sau de la buget, și oferirea de sprijin pentru prima populare cu
puiet.
Condițiile ar fi ca ferma să fie păstrată minim 10 ani, în caz contrar proprietarul
să piardă proprietatea asupra terenului/sau să restituie banii primiți ca subvenție.

Agricultura circulară urbană în universități răspunde
la Obiectivele de Dezvoltare Durabilă?
Marius Constantin, Simona Roxana Pătărlăgeanu,
Georgiana Strat, Elena Mădălina Deaconu

Agricultura circulară poate fi definită sub diferite forme, însă esența acestui mod
de a practica agricultura poate fi rezumat astfel: „Nimic nu se pierde totul se transformă”. Sub această deviză, o echipă formată din studenți de la Facultatea de Economie agroalimentară și a mediului din cadrul Academiei de Studii Economice din
București și alumni ai aceeași instituții au mers mai departe și au propus un proiect
–premiat de Ambasada Regatului Țărilor de Jos- de agricultură circulară urbană
într-o universitate.
Echipa A.C.U.M.1 – Agricultură Circulară în Universitatea Mea – propune pentru implementare un sistem agricol circular în cadrul unui campus universitar al
Academiei de Studii Economice din București, în mediul urban2. Acest proiect răspunde provocărilor determinate de caracterul limitat al resurselor (apă, sol, forță
de muncă), de condițiile de mediu nefavorabile (specifice urbanizării) și de nevoile
comunității campusului universitar de a beneficia de produse agricole proaspete
la cantina universității. În cadrul grădinii urbane, deșeurile organice de la cantina
studențească vor fi compostate și vor fi folosite ca input, substrat de cultură. Proiectul implică reducerea amprentei de carbon prin producție insitu și reducerea distanței de transport a alimentelor, precum și cea a cantității de ambalaj utilizat. De
asemenea, proiectul A.C.U.M. implică colectarea, stocarea și gestionarea eficientă
a apei pluviale în locuri special amenajate de pe terasele cantinei, precum și utilizarea acestei resurse în sistemul de producție al grădinii urbane. Prin implementarea acestui proiect, autorii își doresc să asigurare baza de practică în campus prin
reorientarea studenților spre activitățile întreprinse în grădina urbană, sperând să
crească atractivitatea agriculturii circulare în rândul tinerilor. A.C.U.M. își propune
1
Proiectul A.C.U.M. este câștigătorul primei ediții a concursului Circular Agricultural Challenge,
lansat la inițiativa Ambasadei Regatului Țărilor de Jos.
2
Pătărlăgeanu, S.R.; Constantin, M.; Strat, G.; Deaconu, M.E. 2021. Best Practices of Circular
Activities in the Agri-food Sector from the Netherlands and Romania. ASE Publishing House, Bucharest, Romania. ISBN: 978-606-34-0375-0
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încurajarea colaborării internaționale dintre universități și mediul de afaceri. Proiectul vine în sprijinul Pactului Ecologic European, asigură trecerea către agricultura circulară, cu un impact social semnificativ la nivelul comunității Academiei de
Studii Economice din București (≈27.000 persoane).
Este propusă reintroducerea în sistem a deșeurilor compostabile de la cantină
și apele pluviale colectate, conform următoarei scheme:

Figura nr. 1: Schema privind reintroducerea în sistem a deșeurilor compostabile de la
cantină și apele pluviale colectate

Deși există o serie de bariere de ordin social în ceea ce privește introducerea
agriculturii în peisajul urban, înțelegerea contextului local și creativitatea au o pondere foarte mare, la care se adaugă, desigur, sprijinul agenților locali. Indiferent de
forma de dezvoltare aleasă (grădină comunitară, pedagogică, individuală) nu există
un peisaj identic cu altul deoarece acesta este un produs al contextului local unic.
Acest proiect este unic și inovator din mai multe considerente: este elaborat în vederea implementării unei sistem agricol circular (sub forma unei grădini urbane
comunitare) în cadrul campusului universitar al Academiei de Studii Economice din
București menit să asigure alimentarea cantinei cu fructe și legume proaspete, dar
și posibilități de practică pentru studenții Facultății de Economie Agroalimentară

442 / Caiet documentar 6 România sustenabilă

și a Mediului sau altora care sunt interesați de domeniu, cu precădere tineri din
învățământul preuniversitar care să fie atrași către domeniul agriculturii circulare
și cărora să li se dezvolte spiritul antreprenorial.
Există foarte multe metode și feluri de a cultiva hrană sănătoasă, dar cel ideal
este acela care produce cât mai puține deșeuri, necesită cât mai puține inputuri și
se adaptează la necesitățile și stilul de viață al utilizatorilor. Mai multe decât atât,
asigură caracterul circular al sistemului.
În prezent, situația actuală este marcată de următoarele aspecte: cantina Moxa
este aprovizionată din exterior, lipsa apropierii tinerilor de ștințele agricole și de
ce înseamnă agricultura circulară sau durabilă, spirit antreprenorial redus, lipsa
spațiilor recreative. Teresa cantinei Moxa din campusul universitar la Academiei de
Studii Economice din București nu este valorificată.
Planul propus pentru terasa cantinei Moxa este ilustrat în figura nr. 2.

Figura nr. 2: Planul propus pentru terasa Moxa

Proiectul răspunde Obiectivelor 3, 4, 6, 8, 11, 12, 13, 15 și 17 de Dezvoltare
Durabilă, identificând problemele și propunând soluții pentru fiecare dintre ele3.
3

https://aeeclub.blogspot.com/2020/08/a.html#more
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Problema abordată
(situația curentă)

Soluția propusă
(prin implementarea
proiectului)

Ieșirea din circuit a deșeurilor organice compostabile (DOC) provenite de la
Cantina Moxa.

Compostarea DOC insitu și utilizarea acestora ca input, ca substrat de
cultură.

Obiective de Dezvoltare
Durabilă
(la care răspund soluțiile
propuse)

ODD 12: Asigurarea unor
tipare de consum și producție
durabile

Valorificarea din mai multe
perspective a spațiilor neutilizate
din cadrul campusului universitar
Nevalorificarea unor spații
(spațiul capătă mai multe funcțiuni:
din cadrul campusului
ODD 4: Garantarea unei edude producție, didactică, de educauniversitar.
re-cercetare, de relaxare, de habitat cații de calitate și promovarea
și hrană - pentru membrii ecosiste- oportunităților de învățare de-a
lungul vieții pentru toți.
mului urban).

Costurile efectuate de
către cantina studenteasca
Moxa pentru legume și
fructe.

Nivelul ridicat al amprentei de carbon cauzat de
transportul cu produse
agricole către cantina
Moxa.

Reducerea costurilor efectuate de
către cantina studențească Moxa
ODD 8: Promovarea unei
pentru produsele agricole prin furcreșteri economice susținute,
nizarea cu titlu gratuit din propria
deschisă tuturor și durabilă, a
producție generată în cadrul ecosis- ocupării depline și productive a
temului „agro-urban”.
forței de muncă și asigurarea de
locuri de muncă decente pentru
toți.

Reducerea amprentei de carbon prin
producție insitu și reducerea „food
ODD 13: Luarea unor măsuri
miles” și cea a cantității de ambalaj
urgente de combatere a schimutilizat.
bărilor climatice și a impactului
lor*

Gestiunea forței de muncă Alocarea eficienta a resurselor umaODD 8: Promovarea unei
în cadrul cantinei studen- ne pe perioada verii prin asigurarea
creșteri economice susținute,
continuității activității - conservațești în perioada de vară,
deschisă tuturor și durabilă, a
rea surplusului de legume și fructe
în care activitatea este
ocupării depline și productive a
etc.
redusă.
forței de muncă și asigurarea de
locuri de muncă decente pentru
toți.
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Problema abordată
(situația curentă)

Soluția propusă
(prin implementarea
proiectului)

Obiective de Dezvoltare
Durabilă
(la care răspund soluțiile
propuse)

Valorificarea resursei de spațiu (ce
este neamenajat) prin intervenții
menite să asigure confortul studenLipsa spațiilor de recreere ților prin amplasarea de jardiniere,
mobilier multifuncțional, diverse
pentru studenți.
ODD 3: Asigurarea unei vieți
plante terapeutice, pete de culoare
menite să reducă stresul comunității sănătoase și promovarea bunăstării tuturor, la orice vârstă.
academice etc.
Asigurarea bazei de practică în
campus prin reorientarea studenților spre activitățile întreprinse în
Lipsa bazei de practică în
grădina urbană, în prezent această ODD 15: Protejarea, restauracampus pentru disciplinele
activitate desfășurându-se la univer- rea și promovarea utilizării dude profil predate la Faculsități partenere. Prin crearea bazei rabile a ecosistemelor terestre,
tatea Economie Agroalide practică, se reduce amprenta eco- gestionarea durabilă a pădurimentară și a Mediului.
logică a campusului. De asemenea,
lor, combaterea deșertificării,
va constitui și una dintre sursele de stoparea și repararea degradării
aprovizionare a cantinei studențești. solului și stoparea pierderilor
de biodiversitate.
Dezvoltarea abilităților practice:
demonstrarea atractivității, utilității
și a beneficiilor agriculturii circulare
prin caracterul practicat pe care
aceasta îl are (prin intermediul
explicațiilor oferite celor interesați
la fața locului, chiar în grădina
urbană);
dezvoltarea de funcțiuni multiple în
cadrul grădinii urbane (cocktail parties, clacă, lansări de carte, seminar/
Atractivitatea redusă a
curs în aer liber etc.), astfel încât
domeniului agricol pentru
tineri, percepția negativă a principiile agriculturii circulare pot
ODD 4: Garantarea unei eduacestora legată de activita- fi diseminate prin intermediul altor
cații de calitate și promovarea
evenimente cu tematici diferite față
tea agricolă.
oportunităților de învățare de-a
de cea amintită anterior;
lungul vieții pentru toți.
oferirea unui cadru teoretic prielnic
înțelegerii importanței agriculturii
circulare, prin implementarea în
mediul digital a unui suport teoretic
ce poate să fie accesat la fața locului
pe baza unui cod QR;
crearea de legende scrise în alfabetul
Braille, accesibile persoanelor cu
deficiențe de vedere.
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Problema abordată
(situația curentă)

Vizibilitatea redusă în
campus a conceptului de
agricultură circulară și
asupra modalităților de a
le transpune în practică.

Lipsa de apă, care este
necesară în sistemul de
producție de legume și
fructe proaspete.

Colaborarea redusă între
universități și mediul
de afaceri, atât la nivel
național, cât și la nivel
internațional.

Soluția propusă
(prin implementarea
proiectului)

Obiective de Dezvoltare
Durabilă
(la care răspund soluțiile
propuse)

Promovarea proiectului prin diferite
metode și canale, printre care: live
streamingul grădinii urbane pe
televizoarele din clădirea 3 din campusul universitar (clădirea Moxa),
ODD 11: Dezvoltarea orașelor
postarea pe pagina personală a
și a așezărilor umane pentru
studenților și pe platforma Blended
ca ele să fie deschise tuturor,
Learning a noutăților din grădina
sigure, reziliente și durabile.
urbană etc.
Colectarea, stocarea și gestionarea
eficientă a apei pluviale în locuri
special amenajate de pe terasele clădirii Moxa și a cantinei studențești
pentru utilizarea acestei resurse în
sistemul de producție al grădinii
ODD 6: Asigurarea disponibiliurbane;
Alegerea soiurilor și varietăților de tății și managementului durabil
al apei și igienei pentru toți.
legume cu cerințe mai reduse de
apă decât cele tradiționale, mulcire,
umbrire etc.
Încurajarea încheierii parteneriatelor dintre universități și/sau mediul
de afaceri, intensificarea deschiderii
către oportunități și perspective de ODD 17: Consolidarea mijloacolaborare cu potențiali actori inte- celor de implementare și reviresați de agricultura circulară.
talizarea parteneriatului global
pentru dezvoltare durabilă.

Proiectul vine în sprijinul Pactului Ecologic și asigură trecerea către agricultura
circulară și respectarea capitalului natural. Impactul social vizează direct comunitatea Academiei de Studii Economice din București. Proiectul se poate replica cu
ușurință în alte instituții din România sau din afara granițelor țării.
Proiectul A.C.U.M., se alătură inițiativei globale de a satisface nevoile prezentului, fără a compromite posibilitatea generațiilor viitoare de a-și satisface propriile
nevoi.

Agricultura regenerativă pentru producția
de hrană sustenabilă. Studiu de caz: Sol și Suflet
Ana Moca-Grama

Ne aflăm într-un punct critic și unic în istoria umanității. Criza ecologică actuală
amenință viața așa cum o știm, iar pentru diminuarea ei avem nevoie de schimbări
majore, rapide, în toate domeniile societății1, inclusiv în agricultură. Pe măsură ce
factorii de decizie încearcă să găsească și să implementeze căi de a atinge net zero
emisii și de a proteja biodiversitatea, devine clară necesitatea schimbării modului
în care producem și distribuim hrana și orientarea către metode care sunt durabile
pe termen lung și care pot oferi soluții de mitigare a schimbărilor climatice și de
protecție a ecosistemelor.
Agricultura regenerativă este un sistem de producție a hranei care oferă soluții la problemele cauzate de agricultura convențională, datorită preocupării sale
pentru sănătatea și regenerarea solului, sechestrarea carbonului, protejarea biodiversității, promovarea lanțurilor scurte alimentare și atenția față de calitatea vieții
lucrătorilor agricoli.
În această analiză, ne vom uita la practicile și beneficiile agriculturii regenerative în contextul global actual, precum și la modul în care aplicăm agricultura
regenerativă în România la Sol și Suflet, prima inițiativă de acest fel de la noi din
țară.
Impactul agriculturii asupra mediului
Sistemul alimentar global contribuie cu 34% la emisiile mondiale de gaze cu efect
de seră.2 Majoritatea acestor emisii, 39%, provin din producția hranei (cum ar fi
emisii provenite de la aplicarea de fertilizatori, gestionarea dejecțiilor animaliere,
producerea de fertilizatori, echipamente agricole pe bază de combustibili fosili).
A doua mare sursă de emisii, 32%, provine din utilizarea terenurilor (de exemplu,
Rezumat IPCC pentru Factori de Decizie Politică, SR15, 2018: https://www.ipcc.ch/sr15/chapter/spm/
2
Crippa, M., Solazzo, E., Guizzardi, D. et al. „Food systems are responsible for a third of global
anthropogenic GHG emissions”, Nature Food, 2021
1
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defrișări ca urmare a schimbării utilizării terenurilor, cultivarea solurilor). Restul
emisiilor provin din surse precum transport, distribuția și desfacerea hranei, gestionarea deșeurilor, procese industriale, ambalarea și stocarea hranei și producția
de combustibili.
Agricultura așa cum este practicată astăzi consumă resurse într-un mod nesustenabil: utilizează aproape jumătate din terenurile lumii3 și consumă aproximativ
70% din retragerile de apă dulce ale lumii.4 De asemenea, agricultura cauzează 78%
din eutrofizarea globală a apelor lumii, în special ca urmare a fertilizatorilor chimici
și a deșeurilor agricole gestionate necorespunzător, care ajung în ape.
Practicile agricole contemporane, cum ar fi fertilizarea cu azot sintetic, aratul
solului și monoculturile au accelerat reducerea stocului de carbon din soluri și au
contribuit la emisiile de CO2 și N20.
Eroziunea solurilor este o altă mare problemă la care contribuie, direct și indirect, agricultura convențională. Conform FAO, ratele de eroziune a solului sunt
mult mai ridicate decât ratele de formare a solului. Ținând cont de faptul că solul
este o resursă finită, eroziunea și degradarea solului reprezintă o amenințare majoră la adresa securității alimentare globale și compromit bunăstarea a cel puțin
3.2 miliarde de oameni, împiedicând atingerea Obiectivelor de Dezvoltare Durabilă.5
Eroziunea solurilor reduce productivitatea agricolă, degradează funcțiile
ecosistemice, sporește vulnerabilitatea la fenomene meteo extreme, crește riscul
alunecărilor de teren și al inundațiilor și cauzează pierderi semnificative ale biodiversității. Utilizarea pesticidelor și a monoculturilor creează un cerc vicios, care
duce la pierderea nutrienților din soluri și a biodiversității, iar în timp, contribuie
la eroziune și deșertificare.
Agricultura este cel mai mare contribuitor la pierderea biodiversității.6Practicile agriculturii industriale reduc semnificativ diversitatea și în același timp sporesc
riscul pierderilor agricole, pentru că plantele devin mai vulnerabile la boli și la fenomene meteo extreme. Pierderea diversității genetice prin favorizarea și promovarea a doar anumite soiuri poate avea ca efect reducerea capacității ecosistemului
de a se adapta la diferite boli și la schimbări climatice.7
În acest context, devine urgentă nevoia unei schimbări de paradigmă privind
producția hranei, care poate fi oferită de agricultura regenerativă.
J. Poore, T. Nemecek, „Reducing food’s environmental impacts through producers and consumers”, Science, 2018
4
FAO, „The state of the world’s land and water resources for food and agriculture (SOLAW) –
Managing systems at risk, 2011
5
FAO, „Status of the World’s Soil Resources”, 2015
6
Nigel Dudley, Sasha Alexander, „Agriculture and biodiversity: a review”, Biodiversity, 2017
7
European Court of Auditors, „Biodiversity in farming”, 2019
3
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Ce este agricultura regenerativă?
Agricultura regenerativă a luat amploare în ultimii ani ca un set de practici, tehnici
și principii care pot susține producția sustenabilă de hrană, oferind în același timp
beneficii clare pentru mediul înconjurător și fiind o unealtă de combatere a schimbărilor climatice. Multe dintre practicile pe care este bazată sunt folosite de mii de
ani de populații indigene din întreaga lume8, însă agricultura regenerativă ca practică modernă este relativ recentă și nu este încă reglementată.
Deși nu s-a ajuns încă la un consens cu privire la definirea agriculturii regenerative9, în majoritatea definițiilor elementul principal este reprezentat de dimensiunea ecologică, prin preocuparea pentru îmbunătățirea continuă a sănătății
solului și regenerarea solului degradat, optimizarea gestionării resurselor naturale,
mitigarea schimbărilor climatice, îmbunătățirea circulației nutrienților și a calității
apelor.
De asemenea, este prezentă o dimensiune socio-economică, prin atenția acordată îmbunătățirii sănătății umane, consolidarea securității alimentare, susținerea
comerțului echitabil și a calității vieții fermierilor și susținerea unor comunități locale reziliente10. Spre deosebire de agricultura convențională, cea regenerativă are
ca model procesele ecologice ale naturii și folosește tehnici care lucrează cu ele și în
favoarea lor, nu împotriva lor. Ea se bazează pe înțelegerea că sănătatea solului și a
organismelor care trăiesc în el este vitală pentru creșterea plantelor, rezistența lor
la boli și schimbări climatice, precum și pentru capacitatea solului de a capta apa11și
a absorbi CO2.
Agricultura regenerativă a început să fie considerată o soluție viabilă pentru viitorul agriculturii în special datorită capacității sale de a mitiga schimările climatice
prin sechestrarea carbonului în sol, cu ajutorul unor practici accesibile financiar
care ar putea fi adoptate la scară mare.12Acestea minimizează perturbarea solului și
susțin activitatea microbiologică a acestuia.
Printre practici se numără: lucrarea minimă a solului (minimal/no-till), utilizarea culturilor verzi și a culturilor de acoperire, utilizarea compostului, mulcirea,
rotația culturilor, policulturile, păstrarea rădăcinilor în sol, design keyline, holistic
management (gestionarea holistică a animalelor). Este eliminată utilizarea sub8
ReNature, „The history of regenerative agriculture”: https://www.renature.co/articles/the-history-of-regenerative-agriculture/
9
L.Schreefel, R.P.O.Schulte et.al „Regenerative Agriculture – the soil is the base”, ScienceDirect,
2020
10
RODALE Institute „The original principles of regenerative agriculture”: https://rodaleinstitute.org/blog/original-principles-of-regenerative-agriculture/
11
FAO, „The importance of soil organic matter”, 2005: http://www.fao.org/3/a0100e/a0100e08.
htm
12
RODALE Institute, „Regenerative Organic Agriculture and Climate Change”: https://rodaleinstitute.org/wp-content/uploads/rodale-white-paper.pdf
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stanțelor chimice (pesticide, ierbicide, fertilizatori) care afectează microbiomul
solului.13De asemenea, este minimizată utilizarea inputurilor agricole care vin din
afara fermelor. Deșeurile agricole sunt reciclate (de exemplu, prin compost sau încorporarea biomasei vegetale înapoi în sol), reducând risipa și consumul de combustibili fosili.
Studiu de caz: Sol și Suflet
Sol și Suflet este primul Centru Permanent de Inovare, Producție și Educație în Agricultură Regenerativă din România. Inițiat de Institutul de Cercetare de Permacultură din România, proiectul Sol și Suflet are mai multe funcții: fermă regenerativă,
pepinieră de fermieri, spațiu de educație și cercetare în agricultura regenerativă.14
Construcția fermei a început în 2021, pe un teren de 4ha la vest de Ploiești,
în localitatea Vlădeni, jud. Dâmbovița. Terenul este aflat la câmpie, în vecinătatea
pădurii și a râului Provița.
În prezent, este cultivat 1ha în câmp și au fost înființate 3 solarii. Sunt cultivate legume, ierburi aromatice și plante medicinale și vor fi produse răsaduri destinate vânzării. Ferma are ca țintă cultivarea a 1ha de legume cultivate în câmp
în sistem regenerativ organic, 1ha de cultură mare, 5000 mp de pășune în sistem
holistic management, 2500 mp de spațiu protejat, 300 mp de seră pentru producția
de răsaduri, 7000 mp de livadă mixtă intercalată, un iaz pentru colectarea apei de
irigații și unul pentru tratarea biologică a apelor pluviale, sistem de colectare și tratare a apelor gri, o perdea forestieră de protecție și o hală agricolă multifuncțională.
În cadrul fermei se află și Centrul Educațional Rezidențial, spațiu de evenimente și
zonă de camping.
Ferma aplică principalele practici ale agriculturii regenerative, cum ar fi policulturile, mulcirea, utilizarea culturilor verzi, perturbarea minimă a solului și utilizează strict soluții biologice pentru gestionarea bolilor și a dăunătorilor. Unelte
utilizate eficientizează munca și maximizează producția, cu o perturbare minimă a
solului (de exemplu: semănătoare, motocultor, gridder, broadfork). Ferma va produce și propriul compost, cu ajutorul a două compostoare industriale.
Dimensiunea educațională a proiectului este vitală, în condițiile în care România nu are spații în care fermierii să poată căpăta experiență practică. Sol și
Suflet desfășoară un program de internshipuri plătite, Incubator, menit să împuternicească fermierii aflați la început de drum interesați să-și gestioneze propria
afacere agricolă regenerativă. Internii stau la fermă timp de 6 luni și au ocazia să
experimenteze munca, cu provocările și satisfacțiile ei, în cadrul unui business real,
dobândind astfel cunoștințele necesare să poată continua pe acest drum. Ferma
13
14

Christopher J. Rhodes, „The imperative for regenerative agriculture”, Science Progress, 2017
https://www.solsisuflet.ro
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oferă și ocazia voluntariatului rezidențial la fermă, o opțiune mai flexibilă pe termen nedeterminat, precum și tabere rezidențiale și Permablitz, ateliere de o zi cu
o temă punctuală.
În paralel, Sol și Suflet dezvoltă un proiect destinat uneltelor și utilajelor pentru agricultura regenerativă la scară umană, numit Earth Care Tools: uneltele și
utilajele vor fi construite la un atelier aflat în cadrul fermei și vor fi comercializate,
în timp ce planurile lor vor fi disponibile gratuit, în sistem open-source.
Incubator și Earth Care Tools au apărut ca răspuns la provocările identificate
de echipă pe parcursul implementării proiectului, care îi încetinesc sau împiedică pe
cei interesați să intre în domeniul agriculturii regenerative.
Provocări și oportunități pentru agricultura regenerativă în România
Potențialii fermieri români care vor să își deschidă propria afacere agricolă sunt
descurajați de numeroase bariere legislative și birocratice.15 Accesul la pământ este
îngreunat de factori precum lipsa cadastrului, prețul terenurilor și fenomenul de
land grabbing16, care favorizează marii investitori în detrimentul micilor ferme.
Procesul de aplicare pentru fonduri este foarte birocratic, iar fermierii nu primesc
banii direct, fiind nevoiți să facă împrumuturi bancare.
Lipsa programelor de educație și formare profesională este un alt impediment
major în calea fermierilor aflați la început de drum, care au nevoie de spații sigure
unde să capete experiență și să învețe să gestioneze o fermă ca antreprenori, fără
riscuri financiare.
Pentru tranziția la agricultura regenerativă, este nevoie de schimbarea parcului tehnologic și de un acces mai facil la uneltele și utilajele necesare agriculturii
regenerative, care sunt deseori scumpe și greu de găsit pe piața din România.
În acest context, programele de internship plătit cum este Incubator pot disemina mai departe cunoștințele necesare pentru aplicarea agriculturii regenerative,
iar proiecte precum Earth Care Tools oferă posibilitatea construirii propriilor unelte, cu un buget redus.
Interesul crescut acordat de Uniunea Europeană inițiativelor de protejare și
regenerare a solurilor și agriculturii sustenabile, precum și proiecte legislative ca
„Farm to fork”17, vor fi cu siguranță benefice în viitorul apropiat, pe măsură ce tot
mai multe fonduri18 vor fi îndreptate către acest gen de agricultură.
Access to Land „Europe’s new farmers: Innovative ways to enter farming and access land”,
2018: https://www.accesstoland.eu/IMG/pdf/a2l_newentrants_handbook.pdf
16
Vasile Burja, Attila Tamas-Szora, Iulian Bogdan Dobra „Land Concentration, Land Grabbing
and Sustainable Development of Agriculture in Romania”, MDPI, 2020
17
European Comission „Farm to Fork strategy”: https://ec.europa.eu/food/farm2fork_en
18
European Comission „EU funding opportunities related to innovation in agriculture, food
and forestry”
15
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Concluzii
La nivel global, precum și în România, asistăm la o schimbare de perspectivă privind producția hranei. Explozia cererii de alimente organice din ultimii ani, în paralel cu un interes crescut pentru alimente locale, de sezon, arată că și consumatorii
sunt din ce în ce mai educați în privința produselor pe care le cumpără și a costurilor ascunse ale agriculturii industriale.
Mișcarea regenerativă este încă la început, însă primește tot mai mult atenția cercetătorilor, a factorilor de decizie și a publicului datorită soluțiilor pe care
le oferă la unele dintre cele mai presante probleme de mediu, cauzate în parte de
agricultura convențională.
Agricultura regenerativă are potențialul de a deveni, în curând, la fel de cunoscută, apreciată și utilizată ca agricultura organică. Inițiative ca Regenerative Organic Certification, prima certificare pentru agricultură regenerativă din lume, pun
bazele reglementării acestui mod de producție a hranei.
Inițiative ca Sol și Suflet familiarizează publicul românesc cu agricultura regenerativă și oferă spațiul necesar de educație și cercetare a acestui model de cultură.
Sperăm că viziunea proiectului, de a crea o rețea de ferme regenerative în întreaga
țară, va putea fi astfel îndeplinită, dând astfel naștere la o nouă generație de fermieri, cu venituri stabile și o calitate a vieții sporită, care oferă comunităților locale
hrană sănătoasă și contribuie la combaterea schimbărilor climatice.

Principii de sustenabilitate în industria produselor
lactate – o dimensiune globală și națională
Studiu de caz: Compania Artesana
Alina Donici, Daniel Donici

Uniunea Europeană are unele dintre cele mai înalte standarde pentru industria alimentară din întreaga lume. Primele 7 țări din topul Indicelui Global al Securității
Alimentare1 redactat de un panel de experți din domeniu, la inițiativa și în cadrul
The Economist Intelligence Unit, sunt state membre UE și un fost stat membru,
Marea Britanie. Conform acestui indice, calculat pe baza a 59 de indicatori unici și
care ia în considerare situația în privința accesibilității alimentelor, disponibilității,
calității, siguranței alimentare, resurselor naturale și rezilienței sistemelor alimentar, România este pe locul 22 din cele 113 de țări supuse analizei. În ciuda rezultatelor bune pentru țările de pe vechiul continent, viitorul aduce schimbări și mai
drastice pentru agricultura și producătorii europeni de hrană, în contextul noului
Green Deal. Noi, artizanii laptelui Artesana, credem că țara noastră și antreprenorii
săi au resursele de a se adapta la noua Revoluție Verde dictată de Bruxelles. Credem
nu doar că există voință și expertiză pentru noua tranziție pentru o economie circulară, durabilă și sustenabilă, ci că aceasta chiar se practică de ani de zile, aici, în
România.
20 octombrie 2012 – Într-o zi călduroasă de toamnă, cu tot alaiul de prieteni,
cunoștințe, oameni care au susținut proiectul și reprezentanți ai autorităților locale, deschideam prima fabrică de procesare a laptelui din orașul Tecuci, județul
Galați, pentru brandul care va purta numele Artesana. A fost un lung proces de
planificare și construcție, aproape pus pe butuci de criza economică din anul 2008,
însă fabrica era gata să-și înceapă activitatea. Doar că, din mâinile noilor artizani
ai laptelui, nu avea să iasă nici caș, nici telemea și nici măcar produse lactate așa
cum toți românii se obișnuiseră deja. Produsele Artesana erau și rămân diferite
prin calitățile lor și procesul tehnologic unic. Inspirate de rețete spaniole, laptele
adus de la fermieri din împrejurimile Tecuciului, nu este omogenizat, este păstrat
integral și nu este standardizat. Totodată, laptele de vacă nu este amestecat cu cel
1
Global Food Security Index - The Economist - Intelligence Unit https://foodsecurityindex.eiu.
com/index, accesat 3 iulie 2021.
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de capră sau între loturi diferite și este pasteurizat la temperatură joasă, suficient
pentru a atinge cel mai înalte standarde de siguranță alimentară, dar și pentru a
păstra toți nutrienții, gustul și calitățile laptelui. Laptele, iaurtul și brânzeturile
Artesana aveau nevoie însă de un alt ambalaj decât banalele PET-uri din plastic,
în primul rând pentru a păstra calitățile produselor, puțin mai fragile datorită gradului minim de procesare al laptelui. Așadar, la scurt timp de la lansare, am luat
decizia folosirii ambalajelor din sticlă. 9 ani mai târziu și cu o fabrică nouă aflată
în faza de execuție și construcție, Artesana nu s-a dezis de ambalajele din sticlă, ci
le-am îmbrățișat ca parte a identității, valorilor și principiilor în pe care le promovăm și respectăm. Provocările care țin de recoltarea, sortarea și reciclarea sticlei nu
au fost rezolvate însă în toți acești ani. Pentru că, oricât ne-am dori noi și clienții
noștri să ajungem la un grad foarte mare de reciclare a ambalajelor din sticlă, până
când nu se implementează un program la nivelul întregii societăți, împreună cu cât
mai mulți actori (Guvern, UAT-uri, retaileri, Asociații de Proprietari, producători,
consumatori etc), orice demers individual este sortit eșecului.
Tot ce ține de producția Artesana este optimizat și eficientizat
Pe flux tehnologic, lucrurile au fost proiectate pentru un impact cât mai mic asupra
mediului. Furnizorii de lapte au fost aleși din împrejurimi și susținuți să crească
împreună cu fabrica noastră. Atunci când laptele e mai aproape, este mai proaspăt,
se consumă mai puțin combustibil pentru transport și răcirea lui, iar banii se întorc
în economia locală.
La fabrică, după teste riguroase de calitate, pentru fiecare lot în parte, laptele e procesat atât cât e necesar pentru crearea rețetelor, iar echipamentul de
ultimă generație, asigură eficiența și eficacitatea producției. Spațiile de depozitare
refrigerate sunt utilizate cât mai eficient, controlate și monitorizate constant, iar
procedurile interne impuse angajaților și procesului de fabricație, creează un ritm
ridicat de eficiență. Zerul rezultat din procesarea laptelui este trimis mai departe
procesatorilor de profil, în timp ce apa folosită în fabrică este filtrată de stația
proprie pentru ca în scurgere să ajungă o concentrație cât mai mică de poluanți
la stația de epurare a orașului. Teste făcute periodic asigură îndeplinirea acestor
parametri.
Recoltarea, reciclarea și refolosirea sticlei – un proces complex cu
investiții pe măsură
Sunt puține zile în care nu primim cel puțin un mesaj, de la cineva care a strâns,
cu conștiinciozitate, ambalaje din sticlă și ar dori să ni le returneze. Răspunsul la
această cerere îl știm cu toții la Artesana, pe de rost, dar nu cu resemnare: „Mulțumim pentru implicare și apreciem gestul! Din păcate, nu putem refolosi ambalajele. Dar
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sticla poate fi dusă la orice centru de recoltare, unde va fi reciclată și refolosită, practic, la
infinit.” Și, totuși, de ce nu pot fi refolosite ambalajele? Pentru că:
1. Investiția într-un proiect de reciclare a sticlei este foarte mare, nu numai pe
partea de colectare, cât mai ales pe partea de asigurare a unui proces eficient și sigur
de procesare, spălare și igienizare a ambalajelor returnate.
2. Chiar dacă aparent suntem foarte mulți cei care am aduce ambalajele oriunde ca să „scăpăm” într-un mod cât mai ecologic de ele, în realitate, nu sunt suficienți oameni care să facă asta astfel încât să fie rentabil. Din păcate, și-o spunem cu
cel mai mare regret, încă nu există acea masă critică de cetățeni necesară pentru a
genera schimbarea și revoluția. Știm asta pentru că am încercat și am comunicat
lucrul acesta pe toate canalele noastre. Am avut centre de colectare, în București, pe
perioada unor târguri și evenimente. Am adunat câteva zeci de borcane...
3. Este nevoie de mulți ani de educație și de formare de obiceiuri. Ceea ce vedem în Germania sau în alte state membre care performează în domeniu, s-a făcut
în multă vreme, cu stimulente de toate felurile - recompense dar și penalități.
4. Nu în ultimul rând, problema sticlei este de departe cea mai simplă ecologic,
dacă putem spune așa. Sticla este cel mai versatil material, se poate recicla la nesfârșit. Apoi, chiar dacă ajunge la groapa de gunoi, deși se întâmplă foarte rar, tot poate
fi recuperată și reciclată. Nu prea vedem sticle pe câmp, spre deosebire de PET, PE
și alte plastice, nu-i așa? Reciclarea sticlei este un domeniu care funcționează foarte
bine în România, nesperat de bine chiar.
„Cerere” pentru responsabilitate și comportament civic
Ultimii ani au adus, totuși, o schimbare de atitudine și un răspuns mult mai bun
la necesitatea reciclării plasticului, metalului și a sticlei. E ceea ce noi, la Artesana,
numim o cerere pentru spirit civic și pentru implicare, adică modalitatea consumatorilor noștri de a ne deveni partener, în efortul de a face lumea mai curată și mai
responsabilă.
Suntem foarte preocupați de aspectele ecologice, încercăm să folosim cât mai
puțin plastic și să irosim cât mai puține resurse naturale, să nu vă îndoiți de asta!
De asemenea, vom iniția sau vom răspunde prompt la orice inițiativă care ne va ajuta să facem mai multe pentru mediu. Chiar acum avem deschis, pe trei luni de zile,
un centru de colectare a sticlei - de la orice producător, nu doar de la noi – deschis
în București. Experiența aceasta pe termen lung ne va ajuta să extindem proiectul,
în viitor.
Așadar, principiile practicate ale Artesana, pentru sustenabilitate în industria
lactatelor, sunt:
1. Sustenabilitatea ambalajelor – folosirea cât mai puțin a plasticului la ambalare.
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2. Tendințe și plan de eliminare treptată pentru tot ce înseamnă material plastic.
3. Folosirea cartonului provenit doar din surse regenerabile, certificate FSC.
4. Sustenabilitate în parteneriate – în special în relația cu furnizorii de lapte,
dar principiul se aplică tuturor parteneriatelor. Artesana plătește laptele doar la
prețul corect și la timp, nu speculează momentele de criză sau de nevoie.

Construcții și clădiri
Industria cimentului și betonului, parte integrantă
a economiei circulare
Mihai Rohan

În România există mai multe industrii care deja aplică conceptul economiei circulare, printre care şi industria cimentului/betonului care transformă deșeurile în
resurse alternative de materii prime și energie și valorifică deja cantități semnificative de deșeuri provenind din alte industrii precum și deșeuri menajere sortate.
Co-procesarea deșeurilor în industria cimentului este o metodă de valorificare a
deșeurilor, recunoscută drept una dintre cele mai bune practici de eficientizare a
utilizării resurselor. Prin co-procesare are loc simultan atât reciclarea conținutului
mineral al deșeurilor, cât recuperarea energiei acestora, ceea ce conduce la reducerea emisiilor indirecte de CO2.
De asemenea, produsul de larg consum al acestei industrii - betonul din ciment
- poate fi reciclat 100% drept agregate alternative utilizate la construirea infrastructurii de transport sau pentru obținerea unui nou beton.
Astfel industria cimentului/betonului contribuie la conservarea resurselor
naturale prin înlocuirea lor cu resurse alternative provenite din deșeuri și devine
parte integrantă a economiei circulare - deziderat european pentru eficientizarea
utilizării resurselor și asigurarea securității energetice.
Economia circulară
Conceptul de economie circulară a apărut ca urmare a dorinței de creștere economică și socială durabilă, în contextul presiunii tot mai mari pe care o exercită producția și consumul asupra resurselor și a mediului înconjurător.
Până în prezent, economia a funcționat în principal pe modelul „procurare –
producție – eliminare”, un model liniar, prin care fiecare produs are o durată de
viață limitată.
La prepararea alimentelor, la construirea infrastructurii și a clădirilor, la fabricarea bunurilor de consum sau la furnizarea de energie se folosesc materiale
valoroase. După ce aceste produse se consumă sau nu mai sunt necesare, ele sunt
eliminate sub forma de deșeuri. În ciuda eforturilor depuse la nivelul UE și la ni-
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vel național, cantitatea de deșeuri generate nu scade. Cantitatea anuală de deșeuri
generată de toate sectoarele economice din UE se ridică la 2,5 miliarde de tone,
echivalentul a 5 tone pe cap de locuitor pe an, fiecare cetățean producând, în medie,
aproape o jumătate de tonă de deșeuri municipale. [1].
Economia liniară, bazată exclusiv pe extracția și utilizarea de resurse naturale,
nu mai reprezintă o opțiune viabilă. Ceea ce se considera drept „deșeu” se poate
transforma într-o resursă.
Încă din decembrie 2015, Comisia Europeană a propus Pachetul Economiei
Circulare introducând un nou concept menit să promoveze o economie fără deșeuri, o economie care să protejeze resursele energetice și de materii prime ale planetei. In martie 2021, a lansat „Un nou Plan de acțiune privind economia circulară
pentru o Europă mai curată și mai competitivă” menționând ca „nu există decât o
singură planetă Pământ, însă până în 2050 lumea va consuma ca și cum ar exista
trei astfel de planete . Potrivit estimărilor, consumul global de materiale precum
biomasa, combustibilii fosili, metalele și mineralele se va dubla în următorii patruzeci de ani, iar producția anuală de deșeuri va crește cu 70 % până în 2050 [1].
Conceptul economiei circulare este foarte simplu și se bazează pe principiile
fizicii și chimiei clasice „în natură nimic nu se pierde, totul se transformă”.
O economie circulară își propune să păstreze în lanțul său valoric, pentru o
perioadă cât mai îndelungată de timp, valoarea materiilor prime și energiei utilizate la fabricarea produselor, astfel minimizându-se atât generarea de deșeuri cât
și utilizarea de resurse (naturale, forță de muncă, timp etc). De asemenea, asigură
consumatorilor produse durabile și inovative care contribuie la reducerea cheltuielilor și la îmbunătățirea calității vieții.
Trecerea cu succes de la economia liniară la economia circulară necesită acțiuni
în toate etapele lanțului valoric: de la extracția și transportul materiilor prime, la
proiectarea materialelor și a produselor, la producția, distribuția și consumul de
bunuri, la repararea și reutilizarea acestora și până la gestionarea deșeurilor acestor
bunuri și valorificarea materialului și energiei încă utile din acestea.
Aplicarea economiei circulare va contribui la atingerea obiectivelor la nivel european în ceea ce privește eficientizarea utilizării resurselor, protejarea climei și
securitatea energetică.
Cimentul și betonul – parte integrantă a unei societăți moderne
Cimentul este o pulbere fină care se întărește la amestecul cu apă și în câteva zile
se transformă într-un material solid, dur și rezistent. Cimentul nu se utilizează
niciodată ca atare, ci este în principal utilizat pentru a lega nisipul și agregatele sub
formă de beton.
Betonul combină simplitatea, durabilitatea, rezistența, costurile rezonabile și
infinita abilitate de a fi turnat în diverse forme. Betonul este cea de-a treia substan-
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ță utilizată la nivel global, după aer și apă, un liant indispensabil al vieții și societății moderne care este de neconceput fără construcții din beton. Figura 1 prezintă
cele mai comune utilizări ale betonului.
Betonul furnizează fundația unui mediu construit sigur și rezistent la schimbările climatice, precum și soluții pentru provocările create de continua creștere a
urbanizării și a nivelului de viață.
Construcțiile din beton contribuie la creșterea economică, conduc la inovație
și la crearea de locuri de muncă, având un efect de multiplicare triplu asupra economiei în ansamblul său: la nivelul Uniunii Europene pentru fiecare euro generat
ca valoare adăugată de industria betonului, 2,8 euro sunt generați ca valoare în
întreaga economie [2].

Fig. 1 - Cele mai comune utilizări ale betonului: locuințe, drumuri căi ferate, infrastructuri, clădiri publice

Fig.2–Economia circulară
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Aplicarea economiei circulare în producerea și utilizarea cimentului și
betonului de ciment
Pentru o economie cu adevărat circulară este important ca la finalul ciclului de viață
al unui produs, reutilizarea, reciclarea și valorificarea deșeurilor acestuia să fie integrate în ciclul valoric al unui alt produs, așa cum se poate vedea în figura 2.
Inițiativele între diversele sectoare economice oferă un mare potențial în acest
sens, căci deșeurile unei industrii prin recuperarea și valorificarea conținutului lor
material și energetic util devin resurse alternative pentru o altă industrie.
Resursele minerale naturale utilizate în producerea cimentului și betonului
(calcarul, argila, nisipul și agregatele) sunt destul de abundente în natură. Totuși,
industria noastră face eforturi susținute pentru a reduce pe cât posibil impactul
exploatării resurselor naturale.
Astfel, o bună parte din materiile prime naturale sunt înlocuite cu deșeuri sau
subproduse de la alte industrii care au conținut mineralogic sau proprietăți similare.
Cenușa de pirită, zgura de siderurgie, cenușa de termocentrală spre exemplu,
sunt reciclate și devin materii prime alternative sau adaosuri în cadrul procesului de fabricare al cimentului. În prezent aceste deșeuri și subproduse ale altor industrii înlocuiesc între 20-30 % din materia primă naturală tradițional folosită de
industria cimentului și economisesc peste 2 milioane de tone de resurse naturale
anual [4].
Resursele energetice naturale utilizate în fabricarea clincherului pentru ciment
(cărbunele, păcura, gazul natural etc.) pot fi și ele parțial substituite de deșeuri cu
conținut energetic util (spre exemplu: anvelope uzate, șlamuri petroliere, deșeuri
de hârtie, lemn, plastic, textile etc. provenite din surse industriale sau de la sortarea deșeurilor menajere).
Temperaturile înalte (pentru fabricarea clincherului, materialul trebuie să
atingă circa 1450o C, iar flacăra 1800-20000 C) și atmosfera oxidantă existentă în
cuptorul de clincher din fabricile de ciment asigură oxidarea totală a componentei
organice a acestor deșeuri și recuperarea energiei degajate, sub formă de energie
termică utilizată în proces. Totodată, cenușa care ar rezulta în urma arderii este
integrată în structura mineralogică a clincherului.
Prin co-procesare, căci așa este numită această metodă de tratare termică
(co-incinerare) a deșeurilor, întregul conținut util al acestor deșeuri este pe deplin
recuperat – energia prin valorificare energetică și simultan, conținutul mineral prin
reciclare – totul fiind transformat din deșeu într-un nou produs.
Co-procesarea deșeurilor este aplicată pe scară largă de industria cimentului
din întreaga lume și recunoscută la nivel european drept una dintre cele mai bune
practici de eficientizare a utilizării resurselor și exemplu de urmat în lupta împo-
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triva schimbărilor climatice, datorită reducerii emisiilor de CO2 și metan care s-ar
genera dacă acele deșeuri ar fi depozitate sau incinerate în incineratoare dedicate.
Cantitatea de deșeuri industriale și municipale co-procesate în industria cimentului din România în perioada 2004-2019 este de aproximativ 4.500.000 tone,
ceea ce reprezintă echivalentul deșeurilor municipale generate într-un an de 60
orașe cu peste 250.000 locuitori. Astfel,s-au salvat aproximativ 2.500.000 tone de
combustibili fosili și tot atâtea tone de CO2 [4].
Ceea ce este foarte important este faptul că utilizarea acestor resurse alternative nu crește impactul asupra mediului, al procesului tehnologic de producere a
cimentului, iar calitatea produsului nu este afectată.
Temperaturile foarte ridicate și timpii relativi mari de trecere a materialului la
aceste temperaturi (5-8 sec) aduc numeroase beneficii în sensul că materiile organice sunt complet distruse, nu se formează dioxine sau furani, iar gazele acide sunt
neutralizate de caracterul bazic al materiilor prime.
La nivel european, în 2018, 48% din energia termică utilizată în procesul de
fabricare a clincherului de ciment rezultă din co-procesarea deșeurilor [5], existând
fabrici de ciment în care peste 90% din necesarul de energie termică al producției
este acoperit din resurse energetice alternative provenite din deșeuri ale altor sectoare economice.
În România, deși dezvoltările au fost semnificative în ultimii 15 ani și producătorii de ciment au făcut investiții de peste 150 milioane de euro în acest sens, resursele energetice alternative furnizează încă, doar aproximativ 35-40% din energia
termică necesară procesului de clincherizare[4]. Tendința este de continuă creștere
însă viteza cu care această creștere va avea loc depinde de implementarea sistemelor integrate de management al deșeurilor la nivel national și a mecanismelor
financiare (gen „taxa de depozitare” și „plătești cât arunci”) menite să stimuleze
reciclarea și valorificarea deșeurilor drept resurse alternative.
În ceea ce privește betonul, dezvoltările tehnologice și inovația își spun, de
asemenea, cuvântul. În prezent există soluții pentru ca noile clădiri să fie construite
astfel încât să utilizeze cu 60% mai puțină energie și emisii de CO2 generate de-a
lungul ciclului lor de viață, comparativ cu clădirile construite acum 20 de ani.
Tehnologia și tehnicile noi implementate în producerea și aplicațiile cimentului și betonului contribuie la extinderea timpului de utilizare a clădirilor și la îmbunătățirea eficienței lor energetice.
Sectorul construcțiilor produce peste 35 % din totalul deșeurilor generate în
UE [1].
Din fericire, la sfârșitul ciclului său de viață, betonul poate fi reciclat și astfel se
reduce impactul său asupra mediului.
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Deșeurile de beton provenite din demolări, pot fi reciclate ca și agregat artificial utilizat la lucrările de infrastructură sau pentru producerea unor sortimente noi
de beton.
Concluzii
Atât industria cimentului cât și cea a betonului aplică în mod clar principiile economiei circulare pe tot parcursul ciclului lor de viață:
Materiile prime utilizate la producerea cimentului și betonului, în principal
calcar și agregate, sunt disponibile din abundență.
La producerea clincherului, industria cimentului poate utiliza deșeuri drept
combustibil, în loc de cărbune, gaz, cocs, etc. În același timp, conținutul mineral
al deșeurilor este reciclat ca materie primă. Această combinație de valorificare a
energiei și reciclare a materialului se numește „co-procesare”.
Reciclarea materialului se produce, de asemenea și când se fabrică cimentul.
Aici, înlocuim o parte din clincher cu subproduse ale altor industrii. Un exemplu
este cenușa zburătoare de la arderea cărbunelui.
La fabricarea betonului, reciclarea materialului se produce, de asemenea, grație
utilizării agregatelor reciclate.
Betonul nu este doar un material de construcție durabil, ci este și 100% reciclabil. La sfârșitul ciclului său de viață, betonul poate fi reciclat fie înapoi în beton ca
agregate reciclate, fie în alte aplicații (ca bază pentru drumuri de exemplu).
Pe tot parcursul de viață al betonului, de la fabricarea și arderea clincherului,
măcinarea cimentului cu adaosuri și până la beton ca produs final, acesta este perfect înscris în conceptul Economiei Circulare.
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Soluții inovative pentru construcția spațiilor de locuit
verzi. Studiu de caz: Compania Saint-Gobain
Alina Cismaș

În contextul în care populația urbană la nivel mondial este în continuă creștere,
crește și nevoia de construire și implicit și gradul de conștientizare a impactului pe
care îl are industria construcțiilor asupra schimbărilor climatice, a resurselor naturale și a sănătății oamenilor.
În întâmpinarea numeroaselor provocări, orașele trebuie să se reinventeze,
pentru a oferi generațiilor actuale și viitoare un mediu de trai mai bun.
Cum pot face acest lucru? Adoptând modele sustenabile de construire : acoperișuri și pereți din materiale prietenoase cu mediul, clădiri cu emisii reduse de
carbon, cu un consum scăzut de energie, sau chiar clădiri care generează mai multă
energie decât consumă! Bine ați venit în habitatul viitorului – un loc sigur, estetic,
eficient energetic, ce asigură oamenilor starea de bine.
Renovarea clădirilor din Europa este în centrul preocupărilor in strategia Comisiei Europene de redresare si reziliență, a Green Deal și a altor inițiative care
vizează eficiența energetică.
Compania Saint-Gobain propune produse și soluții performante – materiale
izolatoare pentru anveloparea clădirilor, sticlă pentru ferestre care reduc consumul
de energie atât iarna cât și vara, izolații pentru instalații, etc.
Aceste soluții sunt în prezent folosite cu succes în proiecte de „clădiri verzi„certificate voluntar după scheme ambițioase precum LEED și BREEAM.
Produsele Saint-Gobain fac posibilă îndeplinirea obiectivelor ambițioase de
decarbonare 2030 și 2050, în timp ce reduc impactul asupra mediului și datorită
producției locale, a utilizării de conținut reciclat chiar până la 50%, în unele din
produsele din portofoliu.
Pentru ca sectorul construcțiilor să îndeplinească obiectivele stabilite de Green
Deal, în același timp cu obiectivele Planului Național de Redresare și Reziliență, elaborat în contextul COVID-19, avem nevoie de acțiune și responsabilitate la nivel local.
Prin intermediul asociațiilor în care este membru, Saint-Gobain susține alocarea de fonduri suficiente in cadrul PNRR, pentru ca renovând stocul existent de
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clădiri să poate atinge țintele asumate prin Strategia de Renovare pe Termen Lung
a României, adică o rată a renovărilor de minim 2% pe an până in anul 2030. Doar
acest obiectiv presupune investiții de aproape 13 miliarde de Euro, sumă care poate
fi susținută din surse europene, ca alternativă la bugetul de stat.
De asemenea, Saint-Gobain susține implementarea în legislația locală a principiului„Energy Efficiency First”, principiu adoptat recent și de Comisia Europeană, adică de ordonare a intervențiilor asupra unei clădiri pornind de la limitarea
pierderilor de energie existente, urmând ca pentru necesarul rămas să se considere
utilizarea unor surse de energie verde.
Saint-Gobain este lider în domeniul soluțiilor pentru creșterea eficienței energetice a cădirilor, cu un portofoliu adaptat nevoilor specifice pieței locale.
Produsele ISOVER din vată de sticlă și vată bazaltică destinate izolării clădirilor își compensează amprenta de carbon necesară fabricației in 4-5 ani de la data
instalării.
Harta inovațiilor Saint-Gobain
Echipele de cercetare si dezvoltare ale Saint-Gobain dau dovadă de agilitate și de
curaj, imaginând soluții tehnologice inovatoare.
Producția vatei minerale bazaltice în cadrul fabricii Saint-Gobain ISOVER din
România, unde deșeurile tehnologice rezultate în urma procesului de producție
sunt recuperate și reintroduse în proces în proporție de 100% este un prim exemplu. În acest fel, contribuim la conservarea resurselor și la un consum controlat și
responsabil.
Dezvoltarea tehnologiei revoluționare SBM pentru producerea vatei bazaltice
a avut la bază protejarea mediului prin folosirea energiilor regenerabile. Introducerea utilizării biomasei în procesul de producție a contribuit la reducerea cu 20%
a consumului anual de gaz natural, reducerea emisiilor de CO2 și a uzurii părților
metalice, precum și la o flexibilitate crescută prin posibilitatea utilizării mai multor
tipuri de biomasă.
Sistemul EKO® Purity este un sistem universal complet de uși din sticlă, conceput pentru frigidere comerciale cu uși verticale, utilizat în magazine și în hipermarketuri. Sistemul este echipat cu ușă de geam termopan cu marginile perfect
transparente EKO® Purity, aceasta fiind integrată într-un sistem inteligent ce oferă
siguranță clienților. În timpul proiectării sistemului de uși, a fost luat în considerare impactul asupra mediului înconjurător, punând accent pe eficiența energetică,
reutilizare și stare de bine.
În cadrul fabricii Saint-Gobain Glass din Călărași, proiectul de reducere a consumului de gaz la arzătorul DeNox, a contribuit semnificativ la reducerea consumului de gaz natural, o resursă energetică limitată, și la diminuarea emisiilor de gaze
cu efect de seră.
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Materiale cu greutate redusă, cu conținut reciclat, clădiri mai verzi și mai puțin
consumatoare de energie ... toate reprezintă priorități pe harta inovațiilor Sant-Gobain.
Despre Saint-Gobain
Saint-Gobain proiectează, produce și distribuie materiale și soluții pentru piețele
de construcții, mobilitate, medicină și alte aplicații industriale. Dezvoltate printr-un continuu proces de inovare, acestea pot fi găsite pretutindeni, în spațiile de
locuit și în viața de zi cu zi, oferind stare de bine, performanță și siguranță, abordând provocările legate de construcție durabilă, de eficiența utilizării resurselor și
de schimbările climatice.
Această strategie de dezvoltare responsabilă este ghidată de scopul Saint-Gobain, „MAKING THE WORLD A BETTER HOME”, în conformitate cu obiectivul
împărtășit de toți angajații Grupului de a acționa în fiecare zi pentru a face lumea
un loc mai frumos și mai sustenabil în care să locuim.
• Vânzări de 38,1 miliarde EUR în 2020 la nivel global
• Peste 167 000 de angajați care activează în 70 de țări
• Un Grup angajat să atingă neutralitatea emisiilor de carbon până în 2050
În România, Saint-Gobain furnizează produse și soluții din gamele Abrasives,
Building Glass, Pietta Glass Working, Sekurit, ISOVER, PAM, Rigips și Weber, cu
aproximativ 1800 de angajați și operează 22 de linii de producție în 12 situri industriale situate în Călărași, Brănești, Ploiești, Satu-Mare, Turda, Suceava și Vălenii de
Munte.

Servicii, transport, comerț
Lanțul logistic circular pentru utilizarea responsabilă și
rațională a resurselor
Gabriel Ivan

Reconcilierea între profit și natură nu mai poate fi amânată. E timpul să se
producă decuplarea, într-un efort sistemic, de la model de operare degenerativ, care epuizează capitalul natural și afectează biosfera, la un model neutru
și, într-un viitor tangibil, la regenerare.
În ultimele zeci de ani, s-a ajuns la conștientizarea faptului că sistemele de
producție și consum, aceleași sisteme care au creat un nivel fără precedent de dezvoltare și bunăstare economică, au depășit limitele sănătății planetei și că avem
nevoie de acțiuni corective urgente. Uniunea Europeană și-a asumat conducerea
tranziției globale spre neutralitatea climatică până în 2050, stabilind un parcurs
ambițios către o economie circulară prin Acordul de la Paris1, cel dintâi acord global
cu forță juridică obligatorie, ratificat de toate țările UE. Principalele obligații ale
României în conformitate cu Acordul de la Paris pentru perioada 2021-2030 includ
participarea la efortul UE de reducere a emisiilor de gaze cu efect de seră cu 30%
până în 2030, față de anul 2005, inclusiv în sectorul de transport. Din punctul de
vedere al calității aerului, România se află doar pe locul 73 global și pe locul 88 în
ceea ce privește nivelul de poluare cu particule fine (PM 2,5).
Atingerea neutralității climatice solicită un efort comun din partea tuturor
sectoarelor economice cu activități de transport al mărfurilor în direcția decuplării
creșterii economice de utilizarea resurselor naturale și reducerea emisiilor.
Unul din cele mai importante decizii ale Acordului a fost cea care permite actorilor non-guvernamentali, inclusiv companiilor comerciale să acționeze indiferent
de ce hotărâri iau guvernele. În căutarea soluțiilor prin care economia poate merge mai departe post-COVID-19 în direcția neutralității climatice, cum este soluția
transportului colaborativ, credem că noua normalitate va crea oportunități de parteneriat intrasectorial și intersectorial pentru un transport de mărfuri sustenabil
și atingerea unor noi niveluri de eficiență în utilizarea resurselor naturale. Colabo1  	

https://www.consilium.europa.eu/ro/policies/climate-change/paris-agreement/
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rarea în stabilirea unor obiective ambițioase de reducere a indicatorilor de mediu—
între actorii unui lanț logistic (furnizor-procesator-transportator-comerciant) sau
între companiile membre ale asociațiilor patronale din fiecare sector producător—
va accelera semnificativ tranziția spre o creștere economică sustenabilă și atingerea
țintelor de neutralitate climatică asumate la nivel de țară.
Trecerea la logistica circulară, primul pas spre economia carbon zero
Logistica circulară permite trecerea de la un model de producție și distribuție liniar,
spre un model de business bazat pe utilizarea rațională și responsabilă a resurselor,
cu impact imediat în decarbonizarea transportului de mărfuri, conservarea fondului forestier și evitarea generării de deșeuri solide.
Istoric vorbind, logistica circulară își are rădăcinile pe continentul australian,
sistemul de reutilizare permanentă a paleților și containerelor pentru transportul
de mărfuri fiind dezvoltat de CHEP, în 1965. Modelul a ajuns în România după 45
de ani, în 2012, declanșând un proces de durată având ca miză schimbarea mentalității producătorilor de la o viziune competitivă, la o abordare colaborativă, care
generează creștere durabilă și protejează mediul înconjurător.
Pe baza principiului de reutilizare prin închiriere a echipamentelor, beneficiarii
închiriază paleții reutilizabili doar pentru perioada necesară distribuției mărfurilor
în magazinele din comerțul modern și tradițional, într-un circuit eficient și sustenabil. Calitatea materialelor componente a paleților și recondiționarea lotului de
echipamente permit exploatarea acestora la standarde de calitate constante și pe o
perioadă mult mai îndelungată decât în cazul paleților generici.
Un aspect esențial în economia de resurse lemnoase caracteristică acestui model logistic este, mai mult decât durabilitatea echipamentelor, proveniența lemnului
din păduri certificate, gestionate durabil. În modelul de aprovizionare tradițional
liniar, utilizarea paleților din lemn are un impact major în defrișările masive și în
privința problemei gestionării deșeurilor de ambalaje provenite din activitatea de
distribuție. În contrast, reutilizarea echipamentelor de transport reprezintă singura soluție prin care se poate evita generarea inutilă de emisii de carbon (datorită
tehnologiilor care permit sinergii pentru transportul mărfurilor pe cele mai scurte
rute și evitarea camioanelor pe gol), producerea deșeurilor solide și consumul de
cherestea pe lanțul de aprovizionare.
Sustenabilitatea începe din supply chain
Cea mai mare pondere a costurilor sociale și de mediu provin din modul de operare
al lanțului de aprovizionare, costuri globale mult mai mari decât cele generate de
activitatea operațională a unei companii. Doar din perspectiva amprentei de carbon, lanțul de aprovizionare contribuie cu peste 80% din emisiile cu efect de seră
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și cu peste 90% din impactul asupra capitalului natural (aer, sol, terenuri etc)2. De
exemplu, un producător în sistem de agricultură bio, care își transportă produsele
pe un lanț liniar de distribuție, nu poate fi încadrat ca operator sustenabil, considerând contribuția sa la consumul de materie primă lemnoasă necesară unui stoc
de paleți care necesită reînnoire periodică, ineficiențele din zona de transport și
deșeurile solide pe care le va produce la finalul unui ciclu scurt de utilizare a echipamentelor.
Lipsa de performanță în zona indicatorilor de sustenabilitate poate altera semnificativ proiecțiile de creștere ale companiilor producătoare de bunuri ambalate.
Într-o analiză a primelor 50 de companii globale listate la bursă, s-a demonstrat că
aproximativ jumătate din valoarea de piață a fiecărei organizații era reprezentantă
de creșterea prognozată, creștere care putea fi alterată de factori ca emisiile de carbon, poluarea, despăduririle, stresul hidric, sănătatea și siguranța forței de muncă3.
Dincolo de neutralitatea climatică: Regenerarea
În acest moment, în România, companiile din sectorul de producție se află în etape
foarte diferite de implementare a practicilor circulare pe lanțul valoric. Sectorul
producător continuă să depindă în mare măsură, de materii prime extrase, prelucrate, comercializate și eliminate sub formă de deșeuri sau emisii. Totuși, cei mai
mari jucători de pe piața locală de FMCG și Retail, utilizatori ai soluțiilor logistic
circulare, au implementat strategii bine definite de sustenabilitate și proiecte tangibile de reducere a impactului negativ generat de activitatea operațională. Aceste
măsuri sunt însă departe de a fi suficiente. Simpla diminuare a efectelor negative
ale activității de producție și comercială din fiecare sector economic nu știm dacă
poate ajuta la regenerarea ecosistemelor care susțin viața. Nu este suficient să poluăm mai puțin, ci trebuie să gândim acțiuni pentru a avea un impact net pozitiv.
Putem împinge eforturile de reducere a impactului climatic dincolo de zero prin
modalități care pot reînnoi resursele naturale. Cu alte cuvinte, a fi regenerativ
înseamnă să dai înapoi mai mult decât iei din natură. Este pasul următor
inevitabil în trecerea de la sisteme degenerative, care poluează și risipesc resursele,
la modele care refac natura și sprijină comunitățile.
A atinge un nivel regenerativ pe lanțul logistic înseamnă ca producătorii, procesatorii, transportatorii și distribuitorii să elimine întâi impactul negativ asupra
naturii și al societății (de exemplu, prin reducerea generării de deșeuri și emisii), și
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să înceapă să acționeze în direcția unui impact pozitiv. În esență, regenerarea înseamnă transformarea paradigmei economice care a urmat revoluției industriale și
crearea unui sistem industrial care, în loc să consume resurse, utilizează deșeurile
existente pentru a produce resurse. E o schimbare similară revoluției copernicane,
incitantă și provocatoare în egală măsură. Noua paradigmă va repune Pământul în
centrul sistemului nostru economic.
Putem aplica ideea regenerării în diverse zone ale sustenabilității.
Silvicultură – Într-o companie dependentă de produse bazate pe materie
primă lemnoasă, așa cum este CHEP, am fost dintotdeauna orientați pe limitarea
consumului de cherestea, prin minimizarea deșeurilor și maximizarea duratei de
viață a fiecărui palet, aceasta fiind esența modelului circular de partajare și reutilizare a echipamentelor de transport. În prezent, 100% din lemnul utilizat pentru
fabricarea paleților CHEP a fost obținut din surse certificate, din păduri gestionate
durabil. În România, încă nu există surse de lemn care respectă standardele noastre
de tăiere, deci nu folosim lemn local. A utiliza lemn certificat înseamnă să permiți
echilibrarea resurselor forestiere între recoltare și regenerare, pentru ca suprafețele
împădurite să rămână constante de-a lungul timpului. Deși este un lucru extraordinar că acest lucru se întâmplă în practica noastră, regenerarea implică eforturi mai
mari. Putem și trebuie să mergem dincolo de obiectivul zero despăduriri. Pentru
a îndeplini obiectivele Acordului de la Paris și a retrage carbonul din atmosferă,
trebuie să încurajăm replantarea pădurilor aproape de nivelurile pre-industriale, la
nivel global. Aceasta înseamnă că, pe lângă zero despăduriri, vom merge către reîmpăduriri și crearea de noi suprafețe împădurite, crearea de noi surse de cherestea
viabile economic. Ne propunem să obținem acest rezultat facilitând creșterea a doi
copaci pentru fiecare copac recoltat pentru fabricarea paleților.
Deșeuri – Un alt element cheie pentru un supply chain regenerativ, relevant
în mod special în sectorul FMCG, este reutilizarea deșeurilor. S-au făcut eforturi și
se fac în continuare pentru a evita producerea de deșeuri. Dar noile tehnologii au
creat oportunități pentru companiile axate pe inovație: putem contribui acum la
rezolvarea problemei plasticului prin utilizarea deșeurilor existente pentru a crea
produse durabile, reutilizabile, cu durată lungă de viață. Avem acest obiectiv de a
utiliza 30% plastic reciclat în noile noastre platforme reutilizabile până în 2025.
Emisii de carbon – Drumul pe care-l avem de parcurs e mai clar în unele zone,
mai neclar în altele. De exemplu, lumea încă face eforturi uriașe pentru a găsi o
cale prin care poate atinge nivelul net zero pentru emisii de carbon. Deci reducerea
impactului negativ e încă prioritară. Dar acest obiectiv este, totuși, greu de implementat. Un efect de retragere a carbonului la nivel global este încă departe dacă ne
raportăm la tehnologiile actuale. Deci va fi necesar să accelerăm dezvoltarea a noi
soluții și tehnologii care pot capta și stoca emisiile de carbon și (absolut uimitor)
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care pot produce oxigen pentru a susține restabilirea echilibrului atmosferic. Ca în
cazul multor arii de sustenabilitate în trecut, nu se știa cum, dar am văzut că sprijinul adecvat (facilități guvernamentale, investiții de capital și așteptări sociale),
a ajutat umanitatea să găsească răspunsurile și instrumentele potrivite pentru a
atinge ținte dificile.
Aspectul social al regenerării – Ideea de a avea impact net pozitiv și un tipar
de gândire regenerativ nu se aplică doar dimensiunii de mediu. Principiul călăuzitor ar trebui să fie crearea unor noi niveluri de ambiție și în alte zone, cum ar fi o
cultură de business care reflectă societatea. Pentru incluziune și diversitate, nu este
vorba doar de a atinge egalitatea de gen într-o companie, ci despre a cataliza schimbarea în toată industria de logistică și transporturi, dar și în alte sectoare. În ceea
ce privește siguranța, nu vom mai vorbi doar de prevenirea accidentelor la locul de
muncă, ci și despre cum putem susține și împuternici echipa, alături de familiile
angajaților, pentru a atinge un nou nivel al stării de bine, fie că este de natură fizică,
mentală, emoțională, socială sau financiară.
Acestea sunt doar câteva exemple despre ce ar putea însemna regenerarea în
practică și o serie de acțiuni relevante pentru industria de supply chain. Calea spre
o industrie regenerativă nu va fi ușoară. Dimensiunea provocării e semnificativă și
va face necesară niveluri de colaborare creativă care s-au atins rar în istorie. Avem
astfel șansa să transformăm principiile sistemelor de producție care au operat de
peste două secole și să creăm un sistem nou care ne va readuce în limitele unei planete sănătoase.
A venit timpul să stabilim o nouă relație cu planeta, una care regenerează apa,
solul și aerul. O abordare care se adresează binelui și responsabilităților colective
ale omenirii. Fiecare dintre noi are un rol în această revoluție regenerativă.

Sectorul transporturilor și principiile sustenabilității.
Cum mutăm transportul pe calea ferată electrificată?
O perspectivă Grampet Group
Gruia Stoica

Transporturile constituie fundamentul oricărei economii, deoarece se află în centrul
lanțului de aprovizionare. În lipsa unor rețele de transport valabile, funcționarea
corespunzătoare a pieței interne nu este posibilă. Investițiile în infrastructurile de
transport stimulează creșterea economică, creează bogăție, favorizează comerțul, accesibilitatea geografică și mobilitatea indivizilor. Ele reprezintă un motor extrem de
eficace de creare de locuri de muncă în economia naționala a fiecărui stat membru.
Spațiu feroviar unic European în beneficiul oamenilor, afacerilor
și mediului
Transportul pe calea ferată reprezintă un mod de transport mai curat şi mai puţin
poluant, mai eficient şi mai sigur, decât alte tipuri de transport, cu o rată a accidentelor considerabil mai scăzută. Acest lucru este esențial pentru strategia comunitară de îmbunătățire a performanței de mediu a sectorului transporturilor, precum și
a coeziunii economice și sociale în cadrul statelor membre și a conectivității între
acestea.
Acesta este principalul motiv pentru care Uniunea Europeană urmăreşte promovarea sectorului feroviar în sensul utilizării tot mai mult a acestui tip de transport pentru mărfuri și călători.
După aderarea României la Uniunea Europeană, în anul 2007, transportul feroviar nu mai poate fi analizat într-un context separat, doar la nivelul țării noastre, acesta necesitând în prezent o abordare mult mai complexă, determinată de
integrarea în spațiul feroviar unic european. În sensul acesta, este important să
înțelegem evoluţiile şi experienţele celorlalte state membre, precum şi măsurile
ce urmăresc dezvoltarea acestui sector de activitate, în conformitate cu politicile
adoptate de organismele europene abilitate.
Politica europeană în domeniul transporturilor feroviare vizează în principal
crearea unui spațiu feroviar unic European și protejarea, în cea mai mare măsură
posibilă, a mediului.
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Obiectivul politicii Uniunii Europene în domeniul transporturilor este acela de
a reorienta mărfurile si calatorii dinspre transportul rutier către cel feroviar, prin promovarea unor modalități de transport mai eficiente și mai sustenabile, în special a transportului feroviar de marfă.
Acest obiectiv a fost transpus într-o serie de măsuri legislative adoptate la nivelul Uniunii Europene, care vizează în principal deschiderea pieței, asigurarea unui
acces nediscriminatoriu și promovarea interoperabilității și a siguranței circulației,
a mărfurilor și călătorilor. În special, acest obiectiv s-a realizat prin intermediul
celor patru pachete legislative feroviare care au avut ca scop, în principal:
– separarea funcțiilor, anterior integrate ale societăților de căi ferate, între
administratori naționali de infrastructură și întreprinderi feroviare, operatori de
transport;
– deschiderea completă a pieței transportului feroviar de marfă și călători în
vederea aplicării regulilor concurenței;
– crearea unor organisme de reglementare naționale, la nivelul fiecărui stat
membru, în vederea asigurării unui acces echitabil și nediscriminatoriu la rețeaua
și serviciile feroviare;
– înființarea Agenției Europene a Căilor Ferate, responsabilă în principal de
elaborarea unor standarde de siguranță și de interoperabilitate și de armonizare
a specificațiilor tehnice. Agenția colaborând îndeaproape cu autoritățile naționale
competente în materie de siguranță.
– compatibilizarea sistemelor naționale de dirijare și siguranță a circulației
feroviare la nivel European, în vederea realizării spatiului unic pentru transportul
feroviar.
Realizarea obiectivelor Uniunii Europene prevăzute în „Strategia 2020” are ca
scop menţinerea unui echilibru între creşterea economică şi protecţia mediului, prin
reducerea costurilor de logistică pentru transportul de marfă și de călători în Europa.
Ca un element deosebit de important trebuie notat faptul că Parlamentul European a declarat anul 2021 ca fiind „Anul căilor ferate”. Această decizie se încadrează
în planurile Uniunii Europene pentru a promova modurile de transport ecologice.
Astfel, la 1 ianuarie a.c., s-a marcat începutul Anului European al Căii Ferate.
Inițiativa Comisiei Europene evidențiază beneficiile căii ferate ca mijloc de transport durabil, inteligent și sigur. Activitățile care se organizează pun calea ferată în
centrul atenției pe tot parcursul anului 2021, pe întreg continentul European, pentru a încuraja utilizarea transportului feroviar atât de marfă cât și cel de călători, de
către întreprinderile industriale, pentru a contribui la obiectivul acordului verde al
UE de a deveni neutră din punct de vedere climatic până în anul 2050.
Transporturile reprezintă o cotă importantă a emisiilor gazelor de seră (circa
25% din total emisii), dar un aspect care trebuie subliniat în mod deosebit este
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faptul că transporturile feroviare de marfă și de călători au o cota doar de 0,4% de
poluare din total, în principal datorită faptului că majoritatea căilor ferate in Uniunea Europeană sunt electrificate.
Cu toate acestea, conform datelor Comisiei Europene, chiar daca rețeaua feroviară este destul de mare, se asigură transportul cu trenul doar pentru 7% din
călători și numai 11% pentru marfă.
Politica UE în domeniul transportului feroviar a condus la adoptarea unor
reglementări importante astfel încât anul 2021, ca an al căilor ferate, presupune crearea unui „Spațiu feroviar unic European” pe deplin integrat, eliminarea obstacolelor instituționale, juridice și tehnice rămase în prezent și susținerea creșterii
economice (sursa UE).
Libera circulație a mărfurilor cu bariere cât mai limitate în calea comerțului
este o componentă vitală pentru succesul sectorului feroviar din Uniunea Europeană, deci implicit și din țara noastră, ca stat membru. Acest lucru este relevant atât
pentru importul de materiale și piese la nivelul Uniunii Europene, cât și pentru exportul acestora, pentru a permite o producție competitivă, durabilă și inovatoare,
dar și pentru asigurarea exportului produselor finite, folosind în principal transportul feroviar ca fiind unul din cele mai ecologice sisteme de transport.
De asemenea, putem arăta și faptul că avantajele transportului feroviar sunt
incontestabile, în general:
– capacitate mare de transport,
– adecvare pe distante mari și foarte mari,
– înregistrează consumuri energetice mult mai mici raportat la aceleași cantități de mărfuri transportate și la aceleași distanțe parcurse și
– viteze mai mari de deplasare, în condițiile în care infrastructura feroviară
este bine întreținută.
Numai că starea infrastructurii românești și lipsa investițiilor de anvergură în
infrastructura feroviară pun toate avantajele enumerate sub semnul întrebării și
deci și întreaga activitate de transport feroviar de marfă și călători.
Promovarea transportului feroviar de marfă și de călători reprezintă o prioritate în cadrul politicilor şi legislației multor țări din Uniunea Europeană, făcând parte
din obiectivul de ansamblu de revitalizare a întregului sector feroviar european.
Acest lucru deoarece transportul feroviar reprezintă un mod de transport mai curat
şi mai eficient, ce produce mai puţine emisii de dioxid de carbon prin comparaţie
cu transportul rutier.
Provocări ale sistemului de transport feroviar
Cu toate acestea, transportul în general are, totodată, un impact negativ asupra
mediului și asupra calității vieții cetățenilor, reprezentând aproximativ o treime
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din consumul de energie și din emisiile totale de bioxid de carbon. Promovarea
unor modalități de transport eficiente și sustenabile, cum ar fi transportul feroviar
în locul transportului rutier ar putea contribui la reducerea dependenței Europei de
importurile de petrol și la scăderea nivelului de poluare.
State mult mai avansate din Uniunea Europeană alocă bugete substanțiale și
iau măsuri pentru sprijinirea industriilor naționale de transport feroviar (de exemplu, Germania a agreat recent un plan de investiții de 86 miliarde euro pentru
modernizarea căilor ferate, în timp ce Franța a introdus o eco-taxă de 18 euro la
biletele de avion, pentru finanțarea unor forme de transport cu impact mai mic
asupra mediului, cu precădere a transportului feroviar).
La nivelul Uniunii Europene Pactul Ecologic European (The Green Deal) prioritizează transferul a 75% din traficul de mărfuri de pe calea rutieră pe calea ferată și
fluvială (datorită emisiilor mai mici prin comparaţie) şi, implicit reducerea emisiilor de gaze cu efect de seră cu 90%, până în anul 2050.
Recurgerea în tot mai mare măsură la modalități de transport sustenabile ar
putea contribui, la reducerea costurilor cauzate de congestionarea traficului rutier,
care, conform proiecțiilor actuale, ar trebui să crească cu aproximativ 50 % până
în 2050, atingând o valoare, la nivel European, de aproximativ 200 de miliarde de
euro anual, precum și la diminuarea numărului de accidente rutiere, care înregistrează cel mai mare număr în țara noastră.
Decarbonizarea nu reprezintă doar o nevoie imperioasă, fenomenul a devenit o
oportunitate, o pârghie extraordinară ce permite crearea de locuri de muncă, amenajarea echilibrată a teritoriului și inovarea în plan tehnologic, social și industrial.
Prin obiectivul de a atinge neutralitatea climatică până cel târziu în anul 2050,
prin Pactul verde european și Legea climei, lupta împotriva schimbărilor climatice
se află în centrul agendei politice a Uniunii Europene. Rezoluțiile Parlamentului
European, programul Comisiei și discuțiile din cadrul Consiliului cer acțiuni mai
eficiente și mai ample si cât mai rapide.
Obiectivul de reducere cu 40% a emisiilor până în 2030 se pare că este deja
depășit. Oamenii de știință recomandă fixarea acestuia la o valoare de minim 65%.
Indiferent de noul obiectiv care va fi ales, este nevoie să se revizuiască, cu seriozitate, toate politicile relevante ale Uniunii Europene în acest domeniu, în special Directiva EU-ETS (Schema UE de comercializare a certificatelor de emisii), Directiva
care influențează în mare măsură prețul carbonului și, prin urmare, stimulentele în
favoarea decarbonizării.
Putem spune că nu va exista o politică ambițioasă în domeniul climei dacă nu
se va aplica o reducere semnificativă a certificatelor de emisii alocate, dacă nu se elimină rapid cotele gratuite care contribuie la o eficiență scăzută a pieței carbonului
și nu se stabilește un preț minim pe tona de CO2.
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Din acest motiv avem nevoie de un mecanism de ajustare la frontieră a emisiilor de dioxid de carbon - Carbon Border Adjustment Mechanism- CBAM, care va trebui
să se constituie întrun instrument indispensabil al cărui obiectiv principal trebuie
să fie protecția climei.
O mare provocare pentru sectorul transporturi, în general, este aceea de reducere a impactului asupra mediului, deci și a transportului de marfă si călători în
interiorul Uniunii și implicit în țara noastră fără a afecta, în sens negative, eficiența
acestuia.
Cheia pentru un transport eficient este consolidarea volumelor mari pentru
transferul pe distanțe lungi, între așa-numitele „primul kilometru” și „ultimul kilometru”.
Încurajându-se utilizarea soluției celei mai eficiente pentru fiecare distanță în
parte, peste aproximativ 200 km ar trebui să aibă loc o reechilibrare semnificativă,
un procent de minim 30% - 40%, sau chiar mai mult, din transportul rutier de
mărfuri urmând să treacă la soluții multimodale până cel tărziu în anul 2030 și un
procent de peste 60% până în anul 2050.
Aceste transporturi pe distanțe lungi ar avea nevoie de coridoare special create pentru transportul de marfă, optimizate din punctul de vedere al consumului de energie și al emisiilor, dar care să fie totodată atractive pentru operatori
datorită fiabilității, congestiei reduse pe care o generează și nivelului scăzut al
costurilor administrative și de exploatare, deci a unor tarife cât mai mici. Aceste
coridoare ar reprezenta partea de transport de marfă a unei „rețele centrale” sau
coloana vertebrală a sistemului de transport. Ele ar trebui să conecteze marile
centre urbane și să integreze atât servicii regulate, prestate pe linii feroviare de
transport de marfă și transportul rutier asistat de instrumente de management
al traficului, cât și capacitatea pentru folosirea combustibililor alternativi și nodurile multimodale.
De asemenea, aceste coridoare ar trebui să ofere simplificarea procedurilor administrative, optimizarea orarelor pentru localizarea și urmărirea mărfurilor.
Mobilitatea mărfurilor și a persoanelor este o componentă esențială a pieței
interne a Uniunii Europene și prezintă o importanță crucială pentru competitivitatea industriei și a serviciilor europene. Aceasta are, de asemenea, un impact considerabil asupra creșterii economice și a creării de locuri de muncă.
Prin eliminarea obstacolelor din calea integrării modale s-ar consolida rolul
operatorilor logistici naționali și multimodali.
Transportul multimodal ar avea un rol mai mare în transportul de mărfuri si
de persoane pe distanțe lungi (în jur de peste 200-300 km), însă marea parte a
transporturilor care au loc pe distanțe scurte și medii s-ar efectua în continuare mai
ales cu ajutorul camioanelor si autocarelor nepoluante.
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Din păcate, până în prezent modurile de transport din România au rămas în
aceeaşi poziţie relativă de separare în moduri de transport distincte aflate în competiţie, ceea ce conduce la existenţa unui sistem de transport segmentat şi neintegrat, fiecare mod de transport căutând să exploateze propriile avantaje în termeni
de cost, serviciu, fiabilitate şi siguranţă.
Competiţia, în piața de transport în general, este distorsionată și prin lipsa
de transparenţă privind costurile asupra societăţii determinate de fiecare mod de
transport în termeni de poluare, zgomot, congestie a traficului, număr de victime
în accidente. Atât timp cât costurile externe nu sunt luate în considerare şi nu se
reflectă în internalizarea în tariful practicat, transportul rutier va fi avantajat.
În ceea ce privește transportul intermodal, piața de transport de marfă este
reticentă la acest segment de transport, considerat prea riscant, ceea ce determină
ca transportul de marfă să se desfășoare preponderent pe drumurile publice, fiind
mai puţin costisitor, deoarece in tarifele percepute nu sunt cuprinse și costurile
externe.
Deoarece, pe de o parte, întreținerea infrastructurii feroviare se face preponderent pe baza tarifului de acces perceput operatorilor feroviari, iar pe de altă parte
nivelul redus al taxei rutiere de drum (rovinietelor) nu reflectă decât parţial costurile de întreţinere a infrastructurii rutiere, s-a creat premiza unor tarife discriminatorii între aceste două moduri de transport.
Extinderea Uniunii Europene spre Est a creat noi provocări pentru transportul european. Creşterea rapidă a transportului de marfă și de călători contribuie la
dezvoltarea economiei, dar, în același timp, produce congestii, zgomot, poluare şi
accidente. Este de menționat și faptul că în prezent transportul a devenit tot mai
dependent de combustibilii fosili.
Realizarea obiectivelor Uniunii Europene prevăzute în „Strategia 2020” are
ca scop menţinerea unui echilibru între creşterea economică şi protecţia mediului,
prin reducerea costurilor de logistică pentru transportul de marfă și de călători în
Europa.
Soluții pentru un transport durabil în România
România trebuie să se alinieze acestei politici de transport durabil, iar promovarea
transportului intermodal este una dintre soluțiile cheie.
Rolul logisticii în implementarea strategiei de transport intermodal în România, ca principal factor in ecologizarea transportului, se bazează pe trei elemente
interconectate fără de care transportul intermodal în sine nu poate avea eficienţă:
• Terminale de transport intermodal,
• Logistica transportului şi centrele logistice,
• Platforme industriale (parcuri industriale).
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Logistica transportului de marfă, care este unul dintre motoarele competitivităţii europene, pune accentul pe planificarea, organizarea, gestionarea, controlul şi
executarea operaţiunilor de transport de marfă în cadrul lanţului de aprovizionare.
Din acest punct de vedere, o politică integrată de transport trebuie să ia în considerare faptul că transportul intermodal reprezintă o extindere a activităţii producţiei
industriale (producţie şi distribuţie). Această activitate se bazează pe lanţuri logistice eficiente în vederea organizării transportului de materii prime şi de produse
finite.
Deoarece logistica (transport, depozitare, servicii logistice) implică costuri diverse, ponderea costurilor logistice în preţul final al produsului finit a crescut datorită lungimii lanţurilor de aprovizionare/desfacere.
Pentru companii, deci implicit si pentru acelea din „Grupul GRAMPET”, obiectivul principal este reducerea costurilor totale, a timpului şi a riscurilor în lanţurile
de aprovizionare, în care îşi desfăşoară activitatea. În acest sens, este necesară optimizarea lanţului de aprovizionare și desfacere, ca motor de configurare a afacerilor
pentru următoarele decenii.
Există în prezent un larg consens privind faptul că actuala tendinţă de dezvoltare a transporturilor are repercursiuni dramatice asupra climei și de aceea, este
unanim recunoscut faptul că sistemul de transport intermodal reprezintă sistemul
care poate atinge obiectivele dezvoltării durabile, poate stabili preţuri corespunzătoare și care poate reflecta adevăratele costuri ale diferitelor moduri de transport
şi poate asigura condiţii competitive adecvate faţă de toate modurile de transport,
asigurând astfel accesul la infrastructură pe baza condiţiilor de mediu prestabilite.
Nu este astfel întâmplător, faptul că una din formele principale de finanţare la
nivel European se referă tocmai la modernizarea sectorului de transport în scopul
îmbunătățirii mediului, a sănătăţii umane şi a siguranței călătorilor și a mărfurilor.
Impactul asupra mediului devine astfel un element cheie al acestei strategii asigurând un transport durabil care să permită creşterea economică şi coeziunea socială,
dar să reducă sau să elimine congestia şi poluarea.
Rebalansarea şi integrarea diferitelor moduri de transport în scopul permiterii
interoperabilităţii şi interconectivităţii reţelelor de transport, respectiv transferul
către moduri durabile de transport din punct de vedere ecologic trebuie sa se bazeze pe introducerea principiului „poluatorul plăteşte” care este considerat ca fiind
fundamental pentru un transport de suprafaţă durabil.
Sistemul de transport intermodal face posibilă, în acest mod, promovarea dezvoltării unor tehnologii şi concepte noi şi optimizate, pentru toate modurile de
transport care vor trebui să aibă drept caracteristici:
 o înaltă eficienţă a sistemelor de propulsie şi a componentelor acestora bazate pe combustibili reciclabili şi tehnologii alternative,
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 sisteme de propulsie cu emisie poluantă „zero”,
 strategii şi tehnologii pentru creşterea siguranţei în transport care includ
concepte şi sisteme avansate pentru interfaţa om-maşină şi vehicul-infrastructură
(ERTMS),
Principalele beneficii ce pot fi obţinute prin realizarea acestui tip de transport
sunt:
– creşterea nivelului de eficienţă în utilizarea energiei pe vehicul sau în ciclul
de viaţă al produselor utilizate în transport;
– scăderea volumului unor emisii sporite de gaze toxice precum: monoxidul
de carbon, hidrocarburi, oxidul de nitrogen, componente organice volatile, sau dioxidul de sulf;
– scăderea nivelului de generare a poluanţilor în ciclul de viaţă al produselor
sau serviciilor de transport;
– scăderea costurilor externe datorate poluării fonice, a aerului, a solului, creşterii ratei accidentelor şi a congestiei traficului;
– scăderea efectelor negative asupra naturii şi peisajelor datorită fragmentării
habitatelor şi reducerii spaţiului necesar vital al speciilor.
Pentru aplicarea cu eficiență maximă a unei strategii de ralizare a unui sistem
intermodal de transport în țara noastră va trebui să se țină seamă de următoarele
aspecte:
• aplicarea politicii de transport intermodal în România trebuie să se bazeze pe
o evaluare realistă de piaţă a potenţialului existent în traficul de marfă și de călători
din țara noastră, pe baza unui dialog permanent între sectorul public şi cel privat în
conformitate cu strategiile de planificare naţională şi regională pe care Guvernul și
Administrațiile locale ar trebui sa le promoveze,
• în conformitate cu prevederile strategiei „Europa 2020”, care stipulează reducerea emisiilor de dioxid de carbon pentru vehiculele rutiere, precum si cu „Agenda
2030” este necesar transferul, urgent, al unui segment al transportului de marfă și
de călători dinspre transportul rutier către calea ferată, în paralel cu celelalte măsuri necesare. În acest sens, „Ajutorul de stat” trebuie să fie, de asemenea, inclus în
politica de transport şi să fie direcționat – în fază de debut – pe bază de subvenţii
către operatorii de transport feroviar, deținători de vagoane specializate și material
rulant de tracțiune ce se pretează a fi retehnologizat, indiferent de forma de proprietate, astfel încât să se acopere diferența de costuri între modul de transport rutier
şi cel intermodal prin fonduri anuale de compensare de la bugetul de stat, sau chiar
din fonduri europene.
• înființarea unei Unităţi de Management a Proiectelor intermodale, finanțată
din fonduri europene, care să reunească specialişti din domeniul transporturilor
feroviare, rutiere, navale şi aeriene din direcțiile de specialitate din ministere, cu
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experienţă în managementul proiectelor, precum şi specialişti din domeniul logisticii şi al transportului intermodal, care trebuie sa fie instruiți în domeniul managementului de proiecte. Această unitate trebuie să aibă rolul de a iniţia, dezvolta
şi gestiona politica de dezvoltare intermodală şi să permită rezolvarea operativă a
problemelor legate de procedurile intermodale şi urmărirea în timp real a implementării prezentei strategii intermodale fără de care înlănțuirea eficientă a diferitelor modalități de transport nu este posibilă,
• extinderea activităților de transport intermodal pentru îmbunătăţirea promovării acesteia, orientata atât către sectorul privat, cât şi către cel public,
• este necesară promovarea unei culturi intermodale bazate atât pe participarea personalului din sectorul de transporturi la cursuri de formare -– perfecţionare
şi schimb de experienţă în domeniul transportului intermodal, cât şi în cadrul programele de studiu ale facultăților de profil,
• trebuie sprijinită dezvoltarea acelor centre intermodale aflate în imediata vecinătate a unor parcuri logistice şi platforme industriale (existente sau potențiale),
a unor porturi, care să genereze efecte pozitive asupra economiei regionale şi locale
prin reducerea costurilor de transport ale operatorilor economici, precum şi prin
reducerea impactului transporturilor asupra mediului înconjurător,
• realizarea integrării unor servicii vamale extinse în locațiile cu platforme intermodale combinate aflate în apropierea parcurilor industriale în scopul reducerii
timpului de efectuare a formalităților vamale şi administrative şi respectiv a fluidizării transportului de marfă,
• o mai bună utilizare a fondurilor europene alocate pentru infrastructura
feroviară și atragerea de noi fonduri inclusiv pentru operatorii de transport feroviar de marfă și de călători, în vederea retehnologizării și modernizării materialului
rulant din dotare, şi achiziționării unui material rulant de tracțiune, modern și cu
emisii minime de noxe. Aceasta va duce la creşterea competitivității în raport cu
transportul rutier și la realizarea unui transport ecologic cu impact negativ minim
asupra mediului.
Pentru realizarea acestor deziderate va trebui ca la nivelul sistemului feroviar
să se acționeze, în paralel cu modernizarea infrastructurii, și în vederea asigurării și
pregătirii forței de muncă necesară desfășurării, în condiții de eficientă, a activității
de transport feroviar.
În 13 state membre ale UE, personalul cu vârsta de peste 50 de ani reprezintă
o treime sau chiar mai mult din total, indicând o îmbătrânire generală a forței de
muncă în sectorul feroviar, fapt ce ar putea conduce la o penurie de personal atunci
când personalul actual va ajunge la vârsta de pensionare la nivelul întregii Europe.
În majoritatea statelor membre, procentul de personal recrutat în ultimii ani a
fost foarte scăzut, în general, din cauza reducerii ofertei pentru forța de muncă, în
comparație cu alte sectoare economice.
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Procentul de persoane cu vârsta sub 30 de ani este cel mai scăzut în statele
din sudul Europei. În schimb, ponderea personalului feroviar cu vârsta peste 50 de
ani depășește proporția corespunzătoare din populația activă totală în toate statele
membre, cu excepția României.
Din cauza îmbătrânirii generale a forței de muncă și a nivelului redus de înlocuire a personalului pot interveni efecte negative pentru acest sector de activitate,
chiar dacă asigurăm toate condițiile privind modernizarea, eficientizarea și ecologizarea activității de transport feroviar.
Dinamismul sectorului feroviar depinde inclusiv de calificarea și motivarea
forței de muncă. În următorii zece ani, transportul feroviar va trebui să facă față
unor provocări complexe, de a atrage personal nou, pentru a înlocui acea treime din
forța de muncă care se va pensiona, adaptându-se, în același timp, unui mediu nou
și competitiv. Această situație ar trebui să genereze o monitorizare urgentă și atentă, din punct de vedere statistic, pentru a stabili care sunt meseriile din domeniu
cele mai afectate de procesul de îmbătrânire.
În România, se poate observa că la categoria de vârstă între 40-60 ani sunt cei
mai mulți angajați în domeniul transportului feroviar de marfă și de călători ,ceea
ce reprezintă un procent de aproape 80 % din totalul salariaților, în timp ce la categoria 20-30 ani procentul este de sub 5 %.
Numărul celor calificați, sau care au urmat cursuri de perfecționare și specializare în ultima perioadă de timp, este foarte mic față de necesar, comparativ cu
numărul total de angajați înregistrați în ramură.
Având în vedere deficitul de personal din domeniu, în țara noastră, este necesară creșterea interesului pentru atragerea și calificarea resurselor umane,
printr-o reevaluare constantă din punct de vedere al numărului de cursanți și al
programei, dar și din punct de vedere al modului de organizare, atât al învățământului profesional/liceal tehnic, specializat, cât și al celui superior.
De asemenea, pentru instruirea teoretică și practică, în cazul activităților de
calificare pentru meseriile din domeniu, care nu necesită un nivel specific de dotare
tehnică, alături de Centrul Național de Calificare și Instruire Feroviară, trebuie sa
funcționeze si centre private de pregătire profesională, care sunt sau pot fi înființate de operatorii feroviari.
Actualul mod de pregătire, formare și certificare a mecanicilor de locomotive,
aflat în prezent în vigoare, este extrem de rigid, confuz și neorientat spre necesitățile operatorilor de transport nereușind să utilizeze, optim și eficient, resursa
umană existentă astăzi pe piața muncii.
În prezent recrutarea personalului se efectuează cu dificultate din cauza lipsei
de candidați cu pregătire specifică activităţii de exploatare a companiei CNCF CFR
SA, respectiv a activităților specifice ale operatorilor de transport feroviar de marfă
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și de călători, precum și a condițiilor de muncă și responsabilităților impuse de siguranța circulației. Această situaţie este determinată, pe de o parte de desfiinţarea
școlilor profesionale și a liceelor cu specific feroviar, dar şi a numărului tot mai
redus al studenților care urmează cursurile facultăților de profil.
Astfel, numărul angajaților din acest sector a înregistrat o continua scădere, iar
media de vârstă a crescut continuu.
Reformarea sistemului de școlarizare și pregătire a forței de muncă, necesară
activităților de transport feroviar, prin deschiderea pieței, cu posibilitatea ca pentru meseriile deficitare și cele care necesită o calificare mai puţin complexă, să poată
organiza cursuri de școlarizare și operatorii feroviari în funcție de necesitățile companiilor este obligatoriu a se face cat mai urgent.
În sensul rezolvării tuturor problemelor arătate, trebuiesc aplicate urgent o serie de măsuri care vor trebui a fi luate de întregul sistem feroviar în ansamblul său,
de toate companiile din domeniu, indiferent de forma de proprietate a capitalului,
cu sprijinul nemijlocit al Guvernului și al tuturor instituțiilor responsabile din acest
domeniu:
• Tratament egal si echitabil între operatorii de transport feroviar, si chiar
intre feroviar şi rutier in condițiile unei concurente puternice.
• Mai buna utilizare a fondurilor europene alocate pentru infrastructura feroviară și atragerea de noi fonduri inclusiv pentru operatorii de transport de marfă,
în vederea retehnologizării și modernizării materialului rulant din dotare. Această
măsură este necesara deoarece, în prezent, infrastructura feroviară necesită alocarea unor sume importante în vederea creșterii competitivității în raport cu transportul rutier, sume care nu pot fi integral susținute de la bugetul de stat.
• Creşterea valorii fondurilor alocate de la bugetul de stat pentru lucrările
de reparare, întreţinere şi modernizare a infrastructurii feroviare. Solicităm acest
lucru deoarece s-a constatat că finanțarea lucrărilor de întreţinere, reparare şi modernizare a infrastructurii feroviare este total insuficientă.
• Crearea de noi scheme de ajutor de stat, și promovarea de ajutoare de stat
individuale pe care sa le aprobe Comisia Europeana, astfel încât și operatorii de
transport feroviar de marfă și de călători să poată beneficia de sumele necesare
retehnologizării materialului rulant sau să poată fi scutiți de la plata parțială a TUIului, sau a certificatelor verzi, în vederea reducerii costurilor pentru beneficiari.
• Profesionalizarea constantă a resursei umane având în vedere deficitul de
personal din domeniu. Trebuie să se permită accesul unor entități private pe piața
pregătirii profesionale în domeniu, acest lucru putând determina o creştere a interesului în acest domeniu de activitate, din partea tinerilor.
• Este necesară o creştere a interesului pentru atragerea şi calificarea resurselor umane, printr-o reevaluare constantă din punct de vedere al numărului de
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cursanți şi al programei, dar şi din punct de vedere al modului de organizare, atât al
învățământului profesional, liceal tehnic specializat, cât şi al celui superior.
• Introducerea unui sistem de Bugete multianuale, pentru proiectele Companiei Naţionale de Căi Ferate „CFR” SA, dar și pentru activitatea de transport desfășurată de operatorii feroviari astfel încât să nu mai existe întârzieri în derularea
programelor de întreţinere şi reparare a infrastructurii feroviare din cauza lipsei
de finanţare, iar operatorii să poată realiza planuri de afaceri cu perspectivă pe mai
mulți ani.
• Elaborarea unor politici corelate în domeniul transportului (feroviar-rutier-naval) şi dezvoltarea unui sistem de terminale intermodale și multimodale de
mărfuri la nivel regional. Susținem acest lucru deoarece politica europeană vizează
trecerea în mod substanțial a călătorilor și a mărfurilor de la transportul preponderent rutier la unul care combină, conform principiilor eficienței, cele mai uzuale
moduri de transport (rutier, feroviar, naval şi aerian) pentru a reduce costurile şi
emisiile de gaze cu efect de seră.
Tot pentru îndeplinirea obiectivelor naționale și europene prevăzute a fi atinse în perioada următoare, transporturile feroviare din țara noastră vor trebui sa
crească ca importanță și să asigure dezvoltarea unei activităţi durabile. Acest lucru
se poate realiza numai prin:
 elaborarea unor noi reglementări și modificarea/îmbunătățirea legislației
în domeniul transportului feroviar;
 utilizarea responsabila a resurselor din domeniu;
 îmbunătăţirea stării tehnice a infrastructurii şi creşterea vitezei de circulaţie;
 electrificare de noi linii;
 mărirea numărului de servicii oferite de gestionarul de infrastructură (direct sau prin terți) similar transportului auto (alimentare cu combustibil, verificări
tehnice ale materialului rulant, etc);
 implicarea statului și/sau stimularea organizării de terminale intermodale
cu facilitățile aferente pentru atragerea transportul pe calea ferată;
 subvenționarea transportului intermodal și Ro - La;
 utilizarea unor mijloace de tracțiune (locomotive) bazate pe energii neconvenționale care să vizeze în primul rând înlocuirea locomotivelor cu motoare termice care sunt cele mai poluante;
 crearea condiţiilor necesare atragerii forţei de muncă în acest domeniu.

Sustenabilitate: Valori, angajamente, acțiuni și provocări
Studiu de caz: Compania LIDL România

Noi, Lidl România, ne-am luat angajamentul de a contribui la Obiectivele de Dezvoltare Durabilă, devenind în 2018 semnatară a UN Global Compact, cea mai amplă și mai importantă inițiativă în domeniul guvernanței corporative responsabile
din lume. Astfel, strategia noastră locală de sustenabilitate respectă principiile UN
Global Compact și este construită pentru a răspunde la Obiectivele de Dezvoltare
Durabilă ale Națiunilor Unite. Noi ne îmbunătățim constant, în concordanță cu
acestea, procesele interne din cele patru mari arii în care activitatea noastră are impact: 1. resurse și agricultură, 2. lanțul de aprovizionare și procesare, 3. operațiuni
și procese, 4. clienți și societate.
În același timp, ne dorim ca prin toate investițiile sociale pe care le facem, să
susținem programe ambițioase, în linie cu Obiectivele de Dezvoltare Durabilă, care
vizează cu precădere cinci segmente: risipa alimentară, educația de calitate, orașele și comunitățile sustenabile, consumul și producția responsabile și acțiunile de
mediu. Ne concentrăm eforturile în special pe educație și mediu, două zone-cheie,
unde urmărim să avem un impact benefic, pe termen lung.
O modalitate prin care am ales să ne implicăm activ în viața comunităților în
care activăm a fost să contribuim, atât financiar, cât și cu donații de produse la
înființarea primei Rețele de Bănci pentru Alimente din România, care funcționează conform principiilor FEBA (Federația Europeană a Băncilor pentru Alimente).
Aceasta are în prezent nouă filiale - în București, Cluj, Roman, Brașov, Oradea, Timișoara, Constanța, Craiova și Galați. Băncile colectează de la agenții economici
produsele alimentare comestibile și non alimentare care din diverse motive și-au
pierdut valoarea economică de piață și apoi le redirecționează către ONG-urile partenere care oferă sprijin persoanelor defavorizate.
Astfel, contribuim nu doar la reducerea risipei alimentare (ODD 13. Acțiune
climatică), ci și la lupta împotriva sărăciei (ODD-urile 1. Fără sărăcie și 2. Foamete
„zero”), în condițiile în care 45,5% din populația din mediul rural și 18,6% din cea
din mediul urban se află în risc de sărăcie sau excluziune socială, conform studiu-
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lui România cu un singur chip, pe care l-am lansat în 2020 împreună cu Ambasada
Sustenabilității din România.
Totodată, pentru a ne reduce impactul asupra mediului și a contribui la
ODD 13. Acțiune climatică, implementăm constant la nivelul companiei o serie de
măsuri în acest sens. De exemplu, toate construcțiile noastre respectă standarde
exigente de mediu. Suntem retailerul cu cele mai sustenabile clădiri din România,
având în portofoliu un magazin, clădirea de birouri a sediului central și un depozit
certificate BREEAM International New Construction. BREEAM reprezintă cel mai
înalt standard de sustenabilitate și eficiență existent în industria construcțiilor, ce
ia în calcul performanța ecologică a clădirilor și impactul pe care acestea îl au asupra
mediului.
Un alt exemplu de măsuri prin care ne reducem impactul asupra mediului este
că în 2019 am scos în mod proactiv de la vânzare articolele de plastic de unică folosință (tacâmuri, farfurii și pahare), înainte ca Decizia Consiliului UE de a interzice
utilizarea acestor articole să intre în vigoare, în 2021. Totodată, în același an am
înlocuit pungile din plastic subțire pentru cântărirea fructelor și legumelor cu o
alternativă din material compostabil și biodegrabdabil.
Răspundem astfel și la obiectivele 14. Viață acvatică și 15. Viață pe uscat, prin
reducerea cantității de plastic pe care o punem în circulație și care ar risca să ajungă
în natură, afectând flora și fauna.
Mai mult, susținem programele cu potențial demarate de societatea civilă,
precum „Cu Apele Curate” (dezvoltat împreună cu Asociația Mai Mult Verde),
care se concentrează pe combaterea și prevenirea poluării cu plastic a Dunării și
a afluenților săi și contribuie astfel la șase dintre cele 17 ODD-uri – 6. Apă curată
și sanitație, 12. Consum și producție responsabile, 13. Acțiune climatică, 14. Viață acvatică, 15. Viață pe uscat, 17. Parteneriate pentru realizarea obiectivelor. Programul,
lansat în 2019 împreună cu Asociația MaiMultVerde, combate poluarea cu plastic
prin acțiuni de igienizare a malurilor fluviului și de identificare și implementare
a soluțiilor de prevenire a poluării cu plastic a apelor. Astfel, în perioada 2019
- 2020 au fost colectate 120 de tone de deșeuri de plastic în spațiile amenajate (prevenire) și 14 tone de deșeuri de plastic colectate în acțiuni de igienizare
(combatere). În plus, pentru a marca extinderea programului Cu Apele Curate în
2021, în perioada 14 – 22 martie, a fost organizată Săptămâna Apelor, care a constat într-o serie de acțiuni de ecologizare și conștientizare a efectelor poluării cu
plastic în 20 de orașe din întreaga țară. În urma acestor acțiuni au fost colectate
12,5 tone de deșeuri, dintre care 4,5 tone de plastic. Programul Cu Apele Curate
include și evaluarea și revizuirea politicilor publice privind gestiunea deșeurilor
din plastic, protejarea apelor sau educația pentru mediu cu implicarea autorităților române.
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Un alt program în care ne-am implicat este ASAP (Armata Selectării Atente a
Plasticului), lansat în 2019 împreună cu The Institute. ASAP este un program de
responsabilitate socială care urmărește să genereze schimbare în comportamentul
adolescenților față de plastic, de la utilizarea responsabilă la colectarea selectivă și
reciclarea acestuia.
Pentru că noi credem că educația este piatra de temelie a oricărei societăți dezvoltate, am ales să contribuim și la ODD 4. Educație de calitate prin investițiile pe
termen lung în educație de calitate și incluzivă pentru toți copiii.
Un program pe care îl sprijinim încă de la debutul său din 2016 este Pâine și
Mâine, derulat împreună cu World Vision România. Acest program își propune să
contribuie la reducerea abandonului școlar din mediul rural, prin asigurarea unei
mese calde și oferirea de sprijin la realizarea temelor pentru cei peste 1.280 de copii
implicați în program. De asemenea, în ultimii trei ani, prin parteneriatul strategic
cu UNICEF, îi susținem pe copiii din comunitățile vulnerabile pentru a-și continua
studiile, astfel încât să poată avea acces la oportunități de dezvoltare și la locuri
de muncă. Totodată, pentru că toți copiii ar trebui să aibă oportunități egale și să
beneficieze de profesori pregătiți să se ocupe la cel mai înalt nivel de nevoile lor
de educație, ne implicăm activ în susținerea organizației Teach for Romania, ce
își propune să faciliteze educație de calitate în școlile din comunități vulnerabile.
Teach for Romania este o organizație non-guvernamentală, parte din rețeaua globală Teach for All, care caută și pregătește oameni valoroși, cu sau fără experiență
anterioară de predare, pentru a deveni profesori în învățământul de stat, pentru
copiii din medii vulnerabile. În acest mod, organizația contribuie la asigurarea unei
educații de calitate, iar profesorii pregătiți de Teach for Romania pot deveni agenți
ai schimbării în educație pe termen lung.
2021 este cel de-al cincilea an în care susținem programul Teach for Romania.
De la demararea parteneriatului strategic și până în prezent, noi, împreună cu clienții noștri, am susținut organizația cu peste 6.500.000 lei, oferind un sprijin real
an de an celor peste 3.300 de copii beneficiari din program. De exemplu, pentru că
46% din elevii români au performanțe slabe la matematică, în cadrul programelor
Teach for Romania, profesorii au ținut ore de numerație, învățându-i pe copii cum
să aibă gândire critică, dar și cum să comunice, să socializeze și să aibă abilități
socio-emoționale, care să le permită să devină cetățeni funcționali, cu perspective
reale de a-și construi un viitor mai bun.
În același timp, susținem și demersurile Centrului pentru Educație și Dezvoltare Profesională Step by Step care și-a propus să contribuie la dezvoltarea serviciilor
de educație timpurie de calitate, în țara noastră. Printre organizațiile care sprijină
educația echitabilă pe care le susținem se numără și Salvații Copiii, Fundația Noi
Orizonturi, Leaders și Edu Networks. Mai mult, le oferim tinerilor oportunitatea
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de a se pregăti pentru o carieră în retail încă din timpul școlii, prin intermediul parteneriatul nostru cu programul Școala de Carte și Meserii în sistem dual, inițiat de
Camera de Comerț și Industrie Româno-Germană (AHK România).
Noi, Lidl, credem că fundamentele dezvoltării durabile sunt faptele concrete
pentru un viitor mai bun, iar Obiectivele de Dezvoltare Durabilă sunt puncte de
reper indispensabile pentru o strategie de sustenabilitate care poate aduce o contribuție reală în societatea vremurilor noastre.

Contribuția Dedeman la crearea unui viitor sustenabil
pentru România

Companiile din Pavăl Holding, și în special Dedeman, consideră subiectul sustenabilității ca depășind teritoriul a ceea ce îndeobște numim „corporate responsibility”. În valorile după care Dedeman se ghidează, responsabilitatea joacă un
rol esențial, acoperind relaționările cu angajații, cu clienții, cu partenerii de business, cu mediul de afaceri și cu reprezentanții statului, cu societatea românească,
în întregul ei. Noi nu facem proiecte de sustenabilitate ca să ne alăturăm trendurilor, ca să construim o imagine de brand mai bună sau doar ca să aplicam regulile
europene și naționale, ci facem aceste proiecte pentru că sunt parte din ADN-ul
nostru.
Viitorul este privit cu responsabilitate în toate companiile noastre. Facem business cu conștiința construirii unui viitor mai bun și mai sigur pentru copiii noștri.
Și aceasta este o viziune de drum lung, pe care ne-am asumat-o de la început, de
acum 30 de ani, și pe care o aplicăm în fiecare zi, în toate deciziile pe care le luăm.
Astfel că subiectul sustenabilității este parte din lista noastră zilnică de decizii și
activități: protecția mediului, reducerea poluării, produsele green, economia circulară, consumul de materii prime ș.a.m.d.
În plus, suntem lideri și realizăm cât de importantă e puterea exemplului. Value chain-ul nostru include mii de colaboratori care pot să se inspire din proiectele
noastre de sustenabilitate, la fel cum și noi - ne inspirăm continuu din ideile dezvoltate de ei, de alți jucători la nivel global sau național. In companiile noastre nu
împărtășim ideea că societatea românească, la nivelul angajatului și a clientului,
încă nu conștientizează importanța și urgența acestui subiect: datoria fiecăruia dintre noi este de a educa felul în care clienții, angajații, concetățenii noștri decid să
aleagă, să cumpere și să consume bunuri.
În companiile noastre privim sustenabilitatea prin câteva aspecte cheie:
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A. Primii de care ținem cont în business-ul nostru sustenabil sunt
oamenii
Încurajăm potențialul uman printr-o serie de activități care vizează echipa și starea
ei de bine:
• Angajăm tineri fără experiență și-i formăm. Dincolo de respectarea numărului de ore de lucru, vorbim de beneficii legate de bonusuri, tichete de masă, tichete
de vacanță etc;
• Punem accentul pe dezvoltarea personală, pe un echilibru bun între viața
profesională și viața privată;
• Avem grijă de sănătatea și securitatea la locul de muncă prin instruiri și control medical periodic, prin cardul privat de sănătate DDMed, cu numeroase beneficii (la consulturi medicale și analize) pentru toți angajații Dedeman.
• Comunicarea constantă cu angajații noștri este vitală pentru companie. În
acest sens, am dezvoltat un sistem propriu de înregistrare și monitorizare a solicitărilor de îmbunătățire a activității.
B. Implementarea procedurii interne de mediu.
În toate punctele de lucru Dedeman a fost implementată Procedura internă de Mediu care reglementează toate activitățile, modul de lucru pe linie de mediu și gestiunea deșeurilor conform legislației in vigoare. Anual fiecare punct de lucru este
auditat intern privind respectarea prevederilor legale și a cerințelor prevăzute în
Procedura de Mediu.
În punctele de lucru Dedeman sunt permanent monitorizați factorii de mediu
– aer, apă și zgomot, respectând cerințele privind frecvența monitorizărilor și a
raportării rezultatelor. Dedeman a adoptat și menține un sistem integrat calitate
– mediu. Menținerea certificării ISO ne sprijină în a oferi o bază de dezvoltare durabilă a organizației prin realizarea unui echilibru între societate, economie și mediu
și, nu în ultimul rând, ne oferă posibilitatea de a ne educa și clienții și de a le inspira
alegerile în viața personală.
C. Managementul deșeurilor și economia circulară:
• Dedeman deține contracte numai cu agenți economici autorizați, cărora li se
predă întreaga sortimentație de deșeuri generată de companie, în vederea reciclării
sau eliminării (în cazul deșeurilor municipale și anumitor sortimente de deșeuri
periculoase).
• Toate deșeurile rezultate în punctele de lucru sunt colectate selectiv. Sistemul de management de mediu implementat obligă la reducerea cantităților de
deșeuri menajere rezultate, prin creșterea continuă a gradului de colectare selectivă
a deșeurilor (inclusiv printr-o instruire periodică a salariaților pe linie de mediu
pentru colectarea selectivă la locul de muncă, dar și acasă)
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• Prin dotarea tuturor punctelor de lucru Dedeman cu prese de balotat deșeuri s-a reușit gestionarea optimă a cantităților de deșeuri provenite din ambalaje,
reducând cu aproximativ 70% timpul destinat stocării temporare până la intrarea
în fluxul de reciclare. Deșeurile periculoase sunt colectate selectiv, în incinte special
amenajate și securizate, fiind apoi transportate numai de către operatori economici
autorizați.
• Dedeman organizează anual, în parteneriat cu OIREP-urile la care suntem
afiliați, campanii de stimulare a gradului de colectare a deșeurilor, adresate salariaților proprii cât și clienților, rezultând în urma acestora cantități importante de
deșeuri predate pentru valorificare.
• În ultimii ani, cantitativ, greutatea deșeurilor provenite din ambalaje care
au fost colectate în punctele de lucru Dedeman și reciclate doar în fabrici din România, a fost aproximativ egală cu greutatea ambalajelor produselor proprii puse
pe piață. Deșeurile provenite din ambalajele din carton, plastic și lemn, au fost păstrate în cadrul economiei naționale fiind predate către reciclatori finali, pentru a
fi reutilizate.
• De la reciclatorii (care sunt și producători) parteneri achiziționăm și comercializăm în rețeaua proprie de magazine produse finite (confecții din carton ondulat, folie de plastic, obiecte din plastic pentru menaj, produse din lemn) ce au fost
fabricate din materii prime secundare (deșeuri) provenite de la noi, realizând astfel
trecerea la un model mai durabil de economie circulară.
• Alte inițiative interne au vizat: renunțarea la revista tipărită și accentul pe
promovarea prin revista online, aplicații de mobil etc. înlocuirea sacoșelor de plastic din magazine cu unele din material reciclabil, hârtie sau material textil și nu în
ultimul rând accentul pus pe produse de la producători români și europeni.
D. Consumul de energie electrică și gaz metan a scăzut,
prin implementarea în fiecare locație, a următoarelor măsuri:
• Introducerea sistemelor de iluminat exterior/interior cu LED: peste 99% din
totalul corpurilor de iluminat pe întreaga companie (inclusiv a logo-ului Dedeman
în toate locațiile), ceea ce a condus la scăderea cu 36% a consumului.
• Instalarea de centrale electrice fotovoltaice pe acoperișurile magazinelor.
Sunt puse în funcțiune 40 de centrale a căror energie nepoluantă și regenerabilă
este folosită doar pentru autoconsum, ceea ce acoperă maximum 30% din necesarul de energie electrică al locației.
• Punerea în funcțiune a unui sistem inteligent de control al clădirii BMS (climatizare interioară și iluminatul interior/exterior).
• Instalarea stațiilor pentru încărcare mașini electrice.
Contextul pandemic actual, pe lângă impactul negativ pe care l-a produs, a venit și cu oportunități reale de a reconstrui mediul într-un mod durabil și pozitiv.
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Situația globală ne-a oferit șansa de a ne preocupa mai mult decât înainte – și chiar
prioritar – de protecția planetei pentru generațiile viitoare, ne-a forțat să gândim
cu mai multe minți, să punem accent pe măsuri de protecție a sănătății personale și
a mediului. Din acest punct de vedere, traversăm vremuri în care sustenabilitatea
nu este doar un deziderat, ci o realitate stringentă care necesită efort și strategii de
cooperare între factorii economici publici și privați, la nivel înalt - și la nivel individual în egală măsură.

Industria textilă
O perspectivă globală și locală asupra industriei textile
din punct de vedere al consumului de resurse
și al deșeurilor rezultate
Studiu de caz: Compania Katty Fashion

Îmbrăcămintea face parte din viață noastră de zi cu zi sub forme variate încă din
antichitate, reprezentând o necesitate de bază pentru ființele umane, pentru a se
proteja de frig și de incertitudinea vremii.
Importanța vestimentației este strâns legată de schimbările pe care societatea
le-a suferit din punct de vedere cultural, ideologic, religios sau politic și poate fi întrezărită de-a lungul timpului în cugetări, maxime, vorbe din popor sau exprimări
metaforice.
De la mijlocul secolului al XVIII-lea, care aduce cu sine apariția primei mașini
de cusut1, şi până în prezent industria textilă s-a adaptat continuu la provocările
timpului și a încercat să anticipeze cerințele fiecărei perioade istorice. Secolul XXI
se confruntă cu o creștere exponențială a consumului și implicit a producției textile, astfel că, așa cum declara Comisarul european pentru mediu, oceane și pescuit,
Virginijus Sinkevičius; „Avem doar o singură planetă Pământ și, totuși, până în 2050,
vom consuma ca și cum am avea trei”. Circularitatea este o cale importantă care contribuie la obținerea unei conștientizări a mediului în care trăim, implicit la starea
mai bună a planetei care ne este gazdă. Astfel limitarea resurselor și schimbările
climatice impun necesitatea de a modifica modelul actual de societate în care luăm,
fabricăm şi aruncăm, într-un model de economie circulară, de producție și consum
care implică partajarea, reutilizarea, repararea, renovarea și reciclarea materialelor
și a produselor pentru un timp cât mai îndelungat.
Impactul industriei textile globale asupra mediului natural dar și al celui socio-economic este amplu tratat în literatură astfel că efectele negative majore cum
sunt emisiile de gaze, presiunea pe teren, consumul de apă și nevalorificarea produsului după folosință nu mai constituie o noutate în ziua de astăzi. Deși nu pare
la prima vedere, industria textilă este una dintre cele mai poluante din lume. Mai
puțin de 1% din toate textilele din întreaga lume sunt reciclate în produse noi par1

Thomas Stone & James Henderson - https://en.wikipedia.org/wiki/Sewing_machine
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țial din cauza tehnologiei inadecvate, în timp ce textilele ocupă al 4-lea loc în lista
produselor cu cea mai mare presiune în privința utilizării materiilor prime principale și a apei și al 5-lea loc în privința emisiilor de gaze cu efect de seră. Se estimează
că industria modei generează 10% din emisiile de gaze cu efect de seră de la nivel
mondial – mai mult decât toate zborurile internaționale și transporturile maritime
la un loc. Potrivit Agenției Europene de Mediu, produsele textile achiziționate în
UE în 2017 au generat circa 654 kg de emisii de CO2 pe persoană.
Producerea materialelor textile necesită un consum ridicat de apă, la care se
adaugă terenurile pe care se cultivă bumbacul și restul fibrelor. Se estimează că industria textilă și de îmbrăcăminte la nivel mondial a utilizat 79 de miliarde de metri
cubi de apă în 2015 – în timp ce nevoile întregii economii a UE s-au ridicat la 266
de miliarde de metri cubi în 2017.(Pentru a fabrica un singur tricou din bumbac, se
estimează că sunt folosiți 2700 de litri de apă dulce – necesarul de apă potabilă al
unei persoane timp de 2,5 ani).
Din 1996 și până în prezent, volumul hainelor achiziționate în medie de o persoană în UE a crescut cu 40 %, că urmare a scăderii considerabile a prețurilor, care
a redus, la rândul ei, durata de viață a articolelor vestimentare. Europenii consumă
aproape 26 kg de textile și aruncă în jur de 11 kg de textile în fiecare an. Hainele
uzate pot fi exportate în afara UE, dar în cea mai mare parte (87%) sunt incinerate
sau aruncate în depozitele de deșeuri.2
La nivel european, se acționează concret în acest sens. Pactul Verde European
pune accent pe principiile economiei circulare, pe reutilizarea resurselor pentru a
minimiza efectele asupra mediului înconjurător.
„Noul plan va integra conceptul de circularitate în viața noastră și va accelera tranziția către o economie verde. Propunem astfel măsuri hotărâte pentru a
schimbă vârful lanțului durabilității – proiectarea produselor. Măsurile orientate
spre viitor vor crea oportunități de afaceri și locuri de muncă, le vor acorda noi
drepturi consumatorilor europeni, vor valorifica inovarea și digitalizarea și, la fel
cum se întâmplă în natură, vor asigura faptul că nimic nu se irosește.” (Comisarul
pentru mediu, oceane și pescuit, Virginijus Sinkevičius)

Nouă strategie își propune să găsească soluții la fenomenul modei de consum
și să ofere orientări pentru atingerea unor niveluri ridicate de colectare separată a
deșeurilor textile. În temeiul Directivei privind deșeurile aprobate de Parlamentul
European în 2018, țările din UE vor avea obligația că până în 2025 să introducă
colectarea separată a deșeurilor textile. Nouă strategie a Comisiei conține și măsuri
care susțin procesele de producție și materialele circulare, contribuie la reducerea
2
https://www.europarl.europa.eu/news/ro/headlines/society/20201208STO93327/impactul-producției-și-deșeurilor-textile-asupra-mediului-infografic
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substanțelor chimice periculoase și îi ajută pe consumatori să aleagă materiale textile sustenabile.
Uniunea are o etichetă ecologică a UE, pe care producătorii care respectă criteriile ecologice o pot aplica pe produsele lor, aceasta fiind garanția pentru uzul limitat de substanțe periculoase și o poluare redusă a apelor și a aerului. UE a introdus,
de asemenea, o serie de măsuri pentru a atenua impactul deșeurilor textile asupra
mediului. Programul Horizon2020 finanțează RESYNTEX, un proiect care utilizează reciclarea chimică și care ar trebui să ofere un model de afaceri pentru viitorul
industriei textile.
În România incertitudinea este în continuare cuvântul de ordine pentru afacerile din industria textilă şi manufacturieră, care se străduiesc să depășească această
perioadă dificilă fie prin improvizație, fie prin testarea unor clienți și produse noi
fie prin investiții în tehnologie și elemente de inovație în domeniul sustenabilității.
Tranziția către un nou model de business este inevitabilă pentru industria textilă
românească, care se va face odată cu schimbările dirijate din umbră de către marii
actori europeni ai acestui sector.
Katty Fashion SRL a fost înființată în iulie 2003 cu scopul de a produce
îmbrăcăminte de damă în sistem lohn (CM) pentru diferite branduri europene,
având o echipă de 16 angajați, implicată în negocierea contractelor cu clienții și
furnizorii, realizarea prototipurilor, monitorizarea producției și a livrărilor, producția efectivă fiind subcontractată către terți. Atentă la evoluțiile mediului economico-social intern, marcat de transformări profunde după 1990, și la cerințele
unei piețe externe care a devenit extrem de competitivă și fluctuantă începând
cu 2005, anul liberalizării barierelor vamale fiscale, compania a investit constant
în dezvoltarea ofertei sale de produse și servicii, în creșterea creativității și competențelor profesionale, în retehnologizare, marketing și promovare, reușind să
acceadă în anul 2014 pe piața de nișă a mărcilor de modă din clasa superioară, cu
standarde ridicate de calitate pentru producție și livrări, dar cu marje de profit
care i-au asigurat viabilitatea și i-au permis să se dezvolte. Compania are în prezent propria capacitate de producție, retehnologizată în 2016, și o echipă de 47
de profesioniști, calificați pentru producția de serie mică a articolelor de îmbrăcăminte pentru femei, oferind clienților săi și servicii de proiectare și dezvoltare
de produs. Producția, care acoperă o gamă largă de articole de îmbrăcăminte pentru femei, este destinată în totalitate exportului, compania fiind furnizor pentru
mai mult de 50 de branduri de modă, din diferite țări ale Europei occidentale.
Calitatea produselor și a serviciilor este garantată prin implementarea sistemul
de management al calității ISO 9001/2015, compania fiind preocupată totodată
de creșterea sustenabilității activităților sale și trecerea treptată către un model
circular de afaceri.
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Localizată în Iași, unul dintre principalele centre economice și culturale ale
Românie, Katty Fashion este membră a clusterului Romanian Textile Concept, a
Platformei Tehnologice Europene pentru Viitorul Textilelor și Confecțiilor (Textile
ETP), a Consorțiului Regional pentru Inovare al Regiunii de Nord-Est și grupului
suport al Regiotex, inițiativa pentru susținerea inovării și accelerarea relansării
economice a industriei europene de textile și confecții, lansată de EURATEX și Textile ETP în aprilie 2016. Compania este membră a Ethical Fashion Forum, organismul pentru dezvoltarea sustenabilă a industriei modei, reunind peste 10.000 de
membri, din peste 100 de țări ale lumii. Katty Fashion este membru fondator al
Asociației Reginnova NE, o asociație profesională non-profit, înființată în octombrie 2016 cu obiectivul principal de a sprijini creșterea competitivității și dezvoltarea sustenabilă a industriei textile din Regiunea de Nord-Est.
Decizia Katty Fashion de a întreprinde transformarea digitală s-a bazat pe dorința de a îmbunătăți eficiența generală, creșterea diversificării serviciilor, obținerea unui avantaj competitiv și consolidarea loialității clienților. Ambiția de a avea
producții Zero Waste, proiectarea durabilă a articolelor de îmbrăcăminte, dezvoltarea produselor la cerere, producția circulară și inteligentă sunt direcțiile propuse
pentru transformarea afacerii.
Călătoria principală de transformare digitală a început în anul 2019 când au
primit sprijin financiar prin „C-VoUCHER”, un program UE finanțat prin Programul de cercetare și inovare H2020, care a permite transformări precum:
• achiziționarea și implementarea unui soft de proiectare 3D
• extinderea ciclului de viață al produselor prin integrarea prototipării virtuale în dezvoltarea de produs – prin re-utilizarea bazelor de date
• reducerea cantității de deșeuri generate în procesul de mostrare – prin reducerea numărului de mostre fizice confecționate
• diminuarea amprentei de carbon prin reducerea numărului de transporturi
aferente materialelor şi accesoriilor necesare procesului de mostrare.
Sub forma unui nou serviciu, există acum posibilitatea conlucrării în timp real
cu clienții, un real serviciu colaborativ care permite implicarea lor în realizarea prototipurilor, cu efecte benefice asupra creșterii calității, reducerii costurilor și optimizării utilizării resurselor pentru întregul proces de fabricație. Prin integrarea
formelor și volumelor realiste ale corpului uman în procesul de proiectare al produsului și prezentarea acestuia în mediul virtual, pentru vizualizarea de către client și
operarea retușurilor sau a altor tipuri de transformări direct pe prototipul virtual,
s-a redus astfel semnificativ numărul de mostre fizice intermediare, iar întregul
ciclu de dezvoltare al produsului s-a scurtat cu până la 60 %.
Tot în decursul anului 2019, cu ajutorul unui alt proiect pilot cofinanțat de
către DG CONNECT din cadrul Comisiei Europene - Digitalise SME compania a mai
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făcut un pas spre transformarea circulară prin refacerea brandului propriu și obținerea unui suport tehnic pentru realizarea unui cadru de lucru complet al obiectivelor de urmărit pe termen scurt, mediu și lung până la dezvoltarea completă a celei
mai viabile soluții digitale, inteligentă și circulară a companiei.
Compania dorește să continue dezvoltarea modelului circular de business
(waste-free / zero waste), inițiată prin optimizarea serviciului de dezvoltare produs
cu tehnologii digitale și prototipare virtuală în cadrul programului C-Voucher, prin
integrarea de soluții sustenabile pentru tot lanțul valoric al producției de îmbrăcăminte, și transformarea acestora în servicii concrete destinate clienților.
Anul 2020, puternic marcat de contextul pandemic a venit să accentueze necesitatea accelerării transformării digitale a companiei prin testarea și validarea
tehnologiei 3D, precum și îmbunătăţirea competențelor necesare pentru folosirea
acesteia, actualizarea bazei de date pentru fluxul digital cu grupuri reprezentative
de produse pentru expertiza Katty Fashion lansate ca studii de caz. Managementul
companiei a participat la un training on-line de folosire a unor instrumente Agile
pentru o mai bună comunicare în echipă și de acceptare a direcțiilor de transformare creionate.
Am denumi anul 2021 un an de instruire și acumulare de informații utile atragerii în Katty Fashion a oportunităților de finanțare a investițiilor pentru operaționalizarea acestei strategii în servicii digitale concrete pentru clienți.
Chiar dacă pandemia ne-a dat peste cap planurile ce se conturau timid în mintea şi inimile noastre, fiecare dintre noi se străduiește să se mențină în echilibru pe
drumul propriu, fie că vorbim de o afacere, fie că vorbim de un loc de muncă sau de
sănătatea fizică şi mentală.

Bune practici la nivel european și național în domeniul
aplicării principiilor economiei circulare1

Simbioza industrială – multiplicator de beneficii
Transformarea economiei circulare într-un sector cu valoare adăugată ridicată implică tranziția către noi modele de producție, o creștere a reutilizării resurselor pentru a obține beneficii nete. Un exemplu, în acest sens, este reprezentat de simbioza
industrială.
În cadrul studiului Comisiei Europene – „Analiza anumitor fluxuri de deșeuri și
potențialul simbiozei industriale de a promova deșeurile ca o resursă pentru industria UE” (DG for Internal Market, Industry, Entrepreneurship and SMEs, 2013) au
fost definite mai multe tipuri de procese de simbioză industrială (a se vedea Fig. 1).
(i) IS1 - Reziduuri de produs/deșeuri reutilizate în cadrul aceleiași companii. Acest tip de simbioză industrială implică adaptarea proceselor și construirea
sistemelor de transfer pentru reutilizare și utilizarea în „cascadă” a reziduurilor de
produs.
(ii) IS2 - Reziduuri de produs/deșeuri reutilizate de o altă companie. Acest
tip de simbioză industrială pune un accent special pe dezvoltarea de parteneriate
între companii la nivel local sau regional.
(iii) IS3 - Reziduuri/deșeuri de produse vândute pe piață. Acest tip de simbioză industrială se bazează pe existența de companii de tratare și manipulare a deșeurilor/ subproduselor care furnizează materiale altor persoane/companii pentru
a le utiliza ca intrări în procesele lor de producție.
În evaluarea fluxurilor de deșeuri avute în vedere s-au considerat o serie de
criterii, precum: volumul de materii prime, complexitatea amestecului de materiale, valoarea deșeurilor/ subprodusului/materiei prime, accesul la materii prime,
aplicabilitatea deșeurilor/subprodusului/ materiei prime ca o contribuție la alte
procese industriale, conținutul periculos al fluxului de materiale, impactul asupra
V.E. Târțiu et al., „Tranziția către o economie circulară. De la managementul deșeurilor la o
economie verde în România”, în Institutul European din România, Studii de Strategie şi Politici SPOS
2018 nr. 3 (ISBN on-line 978-606-8202-62-4), p. 68-75.
1
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competitivității, volatilitatea prețurilor materiei prime virgine, materii prime asociate cu metale prețioase, implicații asupra inovației. Dintre industrii selectate a fi
relevante pentru simbioza industrială au fost considerate următoarele: deșeurile
alimentare și deșeurile vegetale pre-consum; deșeuri minerale legate de construcții
și demolări; deșeuri de plastic; deșeuri de lemn și deșeuri metalice.

Fig. 1 - Tipuri de simbioză industrială (Comisia Europeană, 2013)

Conform studiului, pentru unele tipuri de industrii simbioza industrială are o
lungă tradiție, în timp ce pentru altele acest proces este relativ la început. În industria metalelor neferoase, companiile s-au specializat în extracția anumitor metale
din reziduurile de producție care provin de la alte companii din industrie, cum ar
fi zgura feroasă, care este reutilizată pentru producția de îngrășăminte agricole, în
construcții sau pentru aplicații hidrotehnice.
În cazul sectorului de prelucrare a alimentelor, folosirea deșeurilor alimentare
ca hrană pentru animale este deja aplicată, dar nu toate tipurile de reziduuri se
pretează la așa ceva, preferându-se incinerarea, digestia anaerobă pentru producția de energie. Posibilitățile de schimb direct al deșeurilor de plastic sunt limitate,
deoarece în multe dintre cazuri este nevoie să fie tratate înainte de a fi reciclate sau
reutilizate. Ca urmare a acestui fapt, producătorii trimit aceste tipuri de deșeuri
pentru recuperarea energiei.
În prezent, nu există stimulente pentru facilitarea schimbului direct de reziduuri și deșeuri din producția de plastic, deoarece prețul materialului virgin este
mai rentabil economic decât prețul plasticului reciclat. În ceea ce privește deșeurile
din lemn, chiar dacă rata lor de reciclare este relativ mare, cererea de la furnizorii de
energie înregistrează o valoare și mai mare deoarece biomasa este una dintre cele
mai importante surse pentru generarea de energiei regenerabile.
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Bune practici la nivel european
Promovarea și implementarea în practică a modelelor de producție și consum durabile aduc în prim-plan necesitatea de a identifica și de a sprijini nișele de dezvoltare
la nivel economic pentru a se putea obține beneficii sociale și de mediu. Creșterea
gradului de informare a consumatorilor privind repunerea pe piață a noilor produse
transformate din deșeuri are un rol esențial în promovarea modelelor de afaceri
durabile. În acest sens, tranziția de la abordarea teoretică a economiei circulare la
implementarea acesteia necesită facilitarea transferurilor reziduurilor unei companii către alte companii, respectiv sprijinirea realizării de procese de simbioză
industrială, atât la nivel fizic, cât și electronic. În cadrul fiecărui flux de deșeuri
există particularități și provocări asociate proceselor de reciclare (de ex. în timp ce
metalele din deșeurile din echipamentele electrice și electronice pot fi reciclate la
infinit, deșeurile din plastic și din hârtie au un ciclu de reciclare mai limitat datorită
proprietăților fizico-chimice; deșeurile din construcții și demolări fiind amestecate
au un grad mare de contaminare și sunt dificil de reciclat).
Repunerea pe piață a noilor produse reciclate sau recuperate se poate face doar
respectând standardele de siguranță și sănătate umană, respectiv a legislației specifice produselor. La acestea se adaugă aspectele legate de reetichetarea noilor produse, precum și gradul de deschidere a consumatorilor față de acestea. În vederea
implementării proceselor de simbioză industrială este nevoie să fie dezvoltată o
piață dedicată transformării și recirculării produselor, care să funcționeze pe baza
mecanismelor economice de cerere și ofertă.
În cadrul acestei secțiuni a studiului am încercat să oferim o abordare pragmatică prin intermediul bunelor practici prezentate, care se pot constitui ca exemple
relevante pentru România. Ca linie generală, procesele de simbioză industrială au la
bază identificarea unor nevoi și a unor soluții la probleme comune pentru acele zone
aflate într-o proximitate geografică apropiată. Dezvoltarea unor astfel de proiecte se
face într-o manieră integrată, printr-o implicare activă atât a mediului privat, cât și a
celui public. O comunicare activă și o colaborare strânsă între toate părțile implicate
reprezintă o componentă esențială în implementarea economiei circulare.
În cazul platformelor electronice sau a rețelelor de simbioză industrială transferul de resurse și know-how poate fi facilitat în timp real permițând un acces
direct la informații din partea celor interesați de recircularea resurselor. De asemenea, noile inițiative din zona tehnologiei informației (de ex. IoT, blockchain) se pot
constitui în instrumente de sprijin pentru implementarea inițiativelor din zona
economiei circulare. Una dintre cele mai relevante bariere pentru lanțurile de aprovizionare este reprezentată de inabilitatea părților interesate de a identifica proveniența materialelor, a componentelor și a produselor, astfel încât să fie asigurată
circularitatea acestora – din momentul în care care ele sunt extrase sau create, de-a
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lungul ciclului de viața a produselor. Printre noile inițiative din zona tehnologiei
informației (de ex. IoT, blockchain) se regăsesc:
• symbIoTe2 – ce vizează simbioza obiectelor inteligente în mediile IoT - cinci
cazuri de utilizare cu implementări pe scară largă au fost selectate pentru a valida
viziunea symbIoTe în spații reprezentative inteligente: domiciliu/reședință, campus educațional, stadion, mobilitate și yachting.
Angajamentul cu utilizatorii reali este cheia procesului de validare. symbIoTe
poate permite modele de afaceri inovatoare pentru un număr mare de factori interesați ai lanțului valoric IoT, în special pentru IMM-uri și noii intrați pe piața IoT.
• Bext360 - folosește o combinație de noi tehnologii, inclusiv blockchain, pentru monitorizarea provenienței boabelor de cafea și oferă compensații corecte fermierilor;
• „A Transparent Company” - folosește tehnologia blockchain pentru a îmbunătăți transparența de-a lungul lanțului de furnizori în industia modei (Circle
Economy, 2018).
Dintre bunele practici la nivel european putem menționa o serie de modele
implementate la nivel de țară cât și o serie de inițiative cu caracter transnațional,
trans-sectorial, menite să contribuie la dezvoltarea modelelor de economie circulară (a se vedea Fig. 2). În Anexa nr. 1 sunt prezentate informații detaliate referitoare
la bunele practici identificate pe parcursul cercetării, și ilustrate în Fig. 2.

Fig. 2 – Exemple de bune practici relevante pentru: sectorul public, sectorul privat,
parteneriate public-private
2
Numele complet în limba engleză: SymbIoTe - Symbiosis of smart objects across IoT environments, mai multe informații la: https://cordis.europa.eu/project/rcn/199859_en.html.
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Exemplele de bune practici ilustrate în Anexa nr. 1, dovedesc faptul că există
soluții concrete, aplicabile în ceea ce privește: (i) valorificarea diferitelor fluxuri de
deșeuri generate la nivelul diferitelor industrii, și la nivelul gospodăriilor (consumatorilor casnici), (ii) crearea de parteneriate atât public-private, cât și parteneriate între diferite sectoare industriale, ce pot facilita tranziția către o economie
circulară.
Bunele practici prezentate se adresează părților interesate din mediul public și
privat din România și pot constitui un punct de plecare în dezvoltarea unor modele
de afaceri durabile la nivel național. De exemplu, atât companiile cât și autoritățiile
locale pot beneficia de cartografierea existentă cu privire la piețele secundare de
materii prime (inițiativa Marketplace Hub).
În plus, pentru implementarea proiectelor de simbioză industrială, considerăm că la nivelul României este utilă identificarea la nivel regional sau local a zonelor
de nișă pentru diferitele fluxuri de deșeuri generate, care se pot constitui autonom
urmând exemplul parcurilor industriale. În faza incipientă este necesară sprijinirea
acestor inițiative, inclusiv prin realizarea unui cadru legislativ, după caz.
După cum se poate observa în Anexa nr. 1, acest tip de procese de simbioză
industrială se pot constitui atât într-un mod clasic, într-o zonă de proximitate geografică, dar și electronic prin intermediul unei platforme dedicate. Considerăm
că ambele versiuni pot fi aplicabile modelului românesc putând să fie instrumente
utile pentru promovarea economiei circulare.
Bune practici la nivel național
România mai are pași importanți de făcut în direcția promovării economiei circulare, respectiv a unui model național de bună practică, care să contribuie activ la
promovarea de noi modele de afaceri durabile.
În ciuda dificultăților, au început să apară timid primele exemple de modele
de simbioză industrială, în încercarea de identificare a unor soluții viabile privind
gestionarea deșeurilor.
Considerăm că la nivel național este necesară o abordare mai atentă a avantajelor competitive și din perspectiva economiei circulare, respectiv capacitatea sectoarelor de a recircula resursele și de a genera noi resurse pentru alte industrii.
În cadrul acestei secțiuni prezentăm o listă indicativă de proiecte care fie sunt
în curs de desfășurare, fie s-au finalizat:
– ECOREG3
A fost primul proiect pilot din România dedicat testării potențialului de aplicabilitate a conceptului de simbioză industrială. S-a derulat în perioada 1 februarie 2009
– 1 octombrie 2011 cu sprijinul financiar al Uniunii Europene, prin Programul LIFE+,
3

Mai multe informații disponibile la: http://www.nisp-ecoreg.ro/pictures.aspx
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iar zona pilot aleasă a fost județul Suceava. În cadrul proiectului au fost analizate o
serie de studii de caz4 cu referire la deșeurile din lemn, deșeurile alimentare, deșeuri
din construcții și demolări, precum și abordarea aspectului sinergiilor durabile.
– Iași zero waste- RETRACE5 – Economia circulară și designul sistemic
în România
Această inițiativă este parte integrantă a proiectului RETRACE – A Systemic
Approach for Regions Transitioning towards a Circular Economy, derulându-se în
perioada aprilie 2016 – martie 2020. În cadrul proiectului sunt 8 parteneri, iar din
România este Agenția pentru Dezvoltare Regională de Nord-Est. Proiectul își propune să pună în aplicare sisteme de producție durabile în care fluxurile de materiale
și de energie să fie proiectate astfel încât deșeurile secundare dintr-un proces de
producție să poată fi incluse în alte procese. Prin intermediul obiectivelor stabilite,
se are în vedere facilitarea schimbului de informații la nivelul politicilor publice
prin abordări de tip regional sau interregional, planificare strategică a planurilor
regionale de acțiune, prin implicarea factorilor interesați. Scopul final este cel de
facilitare a tranziției către o economie circulară.
– Proiectul UrbanWins6
Prin intermediul acestui proiect, finanțat de UE prin programul Orizont 2020,
se va realiza o analiză aprofundată a strategiilor de management urban existente în
24 de orașe din 6 țări ale UE
Austria, Italia, Portugalia, România, Spania și Suedia, precum și co-dezvoltarea
și testarea planurilor strategice pentru prevenirea și gestionarea deșeurilor urbane
în 8 orașe pilot (Albano Laziale, București, Cremona, Leiria, Manresa, Pomezia,
Sabadellm Torino).
De asemenea, se dorește implicarea unei game largi de părți interesate într-un
format de „agora urbană”. Proiectul a fost lansat în 2016 și se va finaliza în 2019,
fiind coordonat de municipalitatea din Cremona, în parteneriat cu 26 de entități.
Rezultatul final al proiectului vizează elaborarea unui set de instrumente pentru
planificarea participativă și științifică pentru gestionarea deșeurilor, care să poate
fi aplicate de către orice autoritate publică din Europa.
– Proiectul BIOREGIO - Modele regionale de economie circulară și cele
mai bune tehnologii disponibile pentru fluxuri organice
Proiectul este finanțat prin Intereg – axa 4 și reunește 8 parteneri din 6 regiuni, desfășurându-se în perioada 2017 - 2021. Bugetul alocat este de 1,55 mil. euro
din care 85% finanțare din fonduri europene.
Mai multe informații disponibile la: http://www.nisp-ecoreg.ro/studii_de_caz.aspx
Mai multe informații disponibile la: https://www.youtube.com/watch?v=7w4A9hC5-Jo și
http://www.adrnordest.ro/index.php?page=RETRACE&language=2.
6
Mai multe informații sunt disponibile la: https://www.urbanwins.eu/ și la https://www.youtube.com/watch?v=jvsZ5UKQGJM.
4
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Obiectivul proiectului are în vedere îmbunătățirea implementării politicilor și
programelor de dezvoltare regională în scopul de a crește eficiența utilizării resurselor, dezvoltarea durabilă și ecoinovarea, managementul performanțelor de mediu.
Printre obiectivele specifice își propune realizarea unui Plan de actiune pentru
sprijinirea bioeconomiei circulare, descrirea fluxurilor regionale, a bunelor practici
regionale, activități de diseminari la nivel regional, vizite în teren (de ex. Kujala
Waste Centre - partener în proiect) etc.
– Proiectul Danube S3 Cluster „Cooperarea transnațională a clusterelor active în domeniul agroalimentar, bazată pe abordarea specializării inteligente în regiunea Dunării”
Proiectul este finanțat prin Programul Transnațional Dunărea și se desfășoară în perioada 01.07.2018 – 30.06.2021, lider de proiect: ADR Sud Muntenia-România, iar parteneri sunt din 11 state europene, bugetul proiectului fiind de
1,790,445.70 euro.
Obiectivele proiectului vizează punerea în aplicare a ecosistemului antreprenorial bazat pe inovare în regiunea Dunării prin dezvoltarea unor politici de cluster
inteligente și coordonate în contextul RIS3, îmbunătățirea cunoștințelor și abilităților în domeniul inovării și promovarea cooperării transnaționale a clusterelor în
sectorul agroalimentar.
– Genesis BIOPARTNER7 – prima stație românească de producere a
energiei regenerabile în cogenerare, pe bază de biogaz
Genesis BIOPARTNER, în parteneriat cu Baupartner România și Vireo Energy
Suedia au construit la Filipeștii de Pădure, județul Prahova, o stație de biogaz cu o
capacitate de 1MW/h electric și 1,2MW/h termic și procesează zilnic o cantitate
de 49 tone substrat organic, iar proiectul a presupus o investiție de aproximativ
5 000 000 euro. Implementarea proiectului, unic în România, a început în luna
iunie 2012 cu scopul de a produce energie regenerabilă (electrică și termică), în
cogenerare, prin utilizarea de substrat organic (vegetal și, ulterior, deșeuri organice). Noutatea proiectului constă în furnizarea către un partener a energiei termice produse de centrala de cogenerare, producerea de energie electrică în bandă,
furnizarea predictibilă (peste 8000 ore funcționare/an), precum și posibilitatea de
stocare a energiei (biogazului). Acest proiect este un exemplu de bună practică și
de simbioză industrială, în care instalația de cogenerare pe bază de biogaz, poate
fi reutilizată de consumatorii industriali care folosesc energia termică (apă caldă,
abur tehnologic, aer cald).
– ColectareDeseuri.Ro – este o platformă online ce promovează și susține
colectarea selectivă, reciclarea și reutilizarea deșeurilor, punând la dispoziția utilizatorilor informații cu privire la:
7

Mai multe informații sunt disponibile la: http://www.genesisbiopartner.ro/.
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(i) reciclarea deșeurilor (biodegradabile, plastic, hârtie, carton, sticlă, textile,
construcții și demolări, electrice și electronice, uleiuri uzate, mobilier vechi, anvelope uzate, substanțe periculoase,etc);
(ii) centre de colectare – utilizatorii pot căuta centrele de colectare în funcție
de localitate și tipul de deșeuri;
(iii) anunțuri de donații – „Reciclează dăruind!” – utilizatorii au ocazia de a
recicla bunuri și obiecte, care altfel ar deveni deșeuri, prin postarea unui anunț în
cadrul platformei;
(iv) anunțuri colectare deșeuri – utilizatorii au ocazia de a solicita colectarea
diverselor tipuri de deșeuri, prin postarea unui anunț în cadrul platformei.
– Compostarea nămolurilor de la stațiile de epurare – Mioveni, Argeș
Acest proiect pilot a fost lansat în 2016 este prima inițiativă de acest fel și este
realizat în parteneriat cu Primăria Orașului Mioveni, operatorul Stației de Epurare
a Apelor Uzate Mioveni – compania Servicii Edilitare pentru Comunitate Mioveni,
Asociația Pentru o Apă Curată din Pitești și firma IridexGroup Plastic împreună cu
partenerii săi W. L. Gore Associates GmbH și UTV AG (Feodorov și Murariu, 2016).
Prin intermediul acestui proiect se dorește prezentarea unei soluții ecologice
pentru deșeurile organice colectate de pe domeniul public din orașul Mioveni și
care ulterior sunt folosite ca compost. Procesul are la bază tehnologia de compostare cu aerare pozitivă sub prelate cu membrană semipermeabilă specială reprezentând o soluție viabilă economic pentru cantitatea de aproximativ 8m3 de nămol pe
zi produsă în cadrul stației. Acest nămol este nefermentat anaerob suferă un proces
de nitrificare/denitrificare complet fiind parțial deshidratat (umiditate 85-86%).
– EcoBihor
La nivel național, în aprilie 2018 EcoBihor în colaborare cu Primaria Comunei
Sălacea, Zero Waste România și cu compania de salubrizare locală SC Ave Bihor
SRL a introdus în comuna Sălacea selectarea în 5 fracții (hârtie și carton, plastic și
metal, sticlă, biodeșeu, deșeuri reziduale) a deșeurilor menajere. Printre rezultatele
obținute s-a numărat creșterea ratei de colectare separată la 60%, precum și informarea factorilor locali interesați.
– Cercetări privind identificarea priorităților de dezvoltare a bioeconomiei în România pentru perioada 2016-20308
Acest proiect este coordonat de ICECHIM și are în vedere evaluarea potențialului de cercetare-dezvoltare și a celui industrial în domeniul bioeconomiei; identificarea priorităților privind integrarea sub-sistemelor economice naţionale în
dezvoltarea bioeconomiei la nivel european și stabilirea principalelor acțiuni necesare pentru realizarea priorităților identificate.
8

Mai multe informații sunt disponibile la: http://www.incdsb.ro/p/Sectorial-Bioeconomie/.
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– Libbio9
Această inițiativă este coordonată de Innovation Center (Islanda), are parteneri din 8 țări (din România participă Universitatea de Ştiinţe Agricole şi Medicină
Veterinară „Ion Ionescu de la Brad” din Iași) și se desfășoară în perioada octombrie
2016 – septembrie 2020. Proiectul investighează contribuția lupinului peruvian la
promovarea bioeconomiei prin oportunitățile care le oferă fermierilor (această plantă este utilizată în diferite sectoare, precum industria alimentară sau cosmetică).
– Ceres10
Acest proiect este coordonat de Universitatea din Hamburg (Germania), cuprinde parteneri din 15 state și se derulează în perioada martie 2016 – februarie
2020. Programul ajută la înțelegerea efectelor schimbărilor climatice asupra acvaculturii speciilor marine. În cadrul acestui proiect, participă ca partener Institutul
Național de Cercetare-Dezvoltare Delta Dunării.
– Smartbees11
Această inițiativă a fost coordonată de Institutul pentru Cercetare Apicolă din
Hohen Neuendorf (Germania) și a fost implementată în 11 țări, în perioada noiembrie 2014 – octombrie 2018. Obiectivul principal a fost protejarea efectivului
natural de albine prin descoperirile la nivelul fondului genetic. Din România, a participat ca partener Institutul de Cercetare Dezvoltare pentru Apicultură.
– PlastiCircle12 (Improvement of the plastic packaging waste chain
from a circular economy approach) – proiect finanțat prin programul Orizont
2020, în curs de desfășurare (01.06.2017 – 31.05.2021).
Proiectul PlastiCircle își propune să dezvolte și să implementeze un proces holistic pentru creșterea ratelor de reciclare a deșeurilor de ambalaje în Europa. Acest
lucru va permite reprocesarea din nou a deșeurilor de plastic în același lanț valoric.
Acest proces are în vedere patru axe: colectare (pentru a crește cantitatea de ambalaje
colectate), transport (pentru a reduce costurile plasticului recuperat), sortare (pentru
a crește calitatea plasticului recuperat) și valorificare prin realizarea de produse cu
valoare adăugată, respectiv: componente auto (de ex. capace pentru motoare / bare
de protecție / tablouri de bord), membrane bituminoase de acoperiș, foi de asfalt,
pâsle de acoperiș, mobilier urban (de ex. garduri / banci / pereți de protecție).
În cadrul acestui proiect, participă ca parteneri din România: Municipalitatea
Alba Iulia (contribuție financiară din partea UE: 163 625 euro) și POLARIS M HOLDING SRL, Constanţa (contribuție financiară din partea UE: 52 937,50 euro)13.
Mai multe informații disponibile la: http://www.libbio.net/.
Mai multe informații disponibile la: https://ceresproject.eu/projection-of-changes-in-productivity-of-pike-perch/.
11
Mai multe informații disponibile la: http://www.smartbees-fp7.eu/#.
12
Mai multe informații disponibile la: http://plasticircle.eu/.
13
Mai multe informații disponibile la: https://cordis.europa.eu/project/rcn/210517_en.html.
9
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– CICERONE14 (CIrCular Economy platfoRm for eurOpeaN priorities
strategic agEnda) – proiect finanțat prin programul Orizont 2020, în curs de desfășurare (01.11. 2018 – 31.10.2020).
Proiectul CICERONE reunește părți interesate din societatea civilă, industrie,
organizații de cercetare, ce reflectă diversitatea situațiilor naționale/regionale, cu
scopul de a crea o platformă pentru programarea eficientă a economiei circulare la
nivel european. Prin altele, proiectul are în vedere construirea unei Agende Strategice pentru Cercetare și Inovare (SRIA), și elaborarea unui set de instrumente politice pentru promovarea priorităților economiei circulare și încurajarea adoptării
programelor de economie circulară de către factorii de decizie politică.
În cadrul acestui proiect, participă ca partener din România: Unitatea Executivă pentru Finanțarea Învățământului Superior, a Cercetării, Dezvoltării și Inovării
(contribuție financiară din partea UE: 17 040 euro).
– C-VoUCHER15 (Circularize ValUe CHains across European Regional
Innovation Strategies) – proiect finanțat prin programul Orizont 2020, în curs
de desfășurare (01.04.2018 - 31.03.2021).
Proiectul C-VoUCHER își propune să dezvolte noi modele de afaceri circulare,
abandonând modelele comerciale tradiționale lineare, prin intermediul unei abordări inovative („4-phase Circularity Program”) ce implică 6 entități regionale care
vor lucra, la nivel transfrontalier, împreună cu 41 de clustere reprezentând 5 763
de IMM-uri, la încorporarea modelului de economie circulară (CE) în strategiile lor
de specializare inteligentă.
Prin intermediul proiectului C-VoUCHER, 24 de IMM-uri selectate din cadrul
industriilor tradiționale (agro-alimentară, sănătate, industria maritimă, industria
textilă, producție) vor beneficia de un program inovator de patru faze cu scopul de a
dezvolta 12 soluții circulare (modele de afaceri); aceste soluții circulare urmând a fi
apoi adoptate în alte 42 de IMM-uri ce se confruntă cu provocări similare. În cadrul
acestui proiect, participă ca partener din România: Agenția de Dezvoltare Regională Nord -Vest (contribuție financiară din partea UE: 152 000 euro)16.
– Inițiativa WeltPixel17 are în vedere dezvoltarea unei platforme online pentru retailerii specializați pe zona produselor biodegradabile, care utilizează produse
din materiale reciclabile și nu reprezintă un pericol pentru animale. Pentru fiecare
achiziție realizată prin intermediul platformei se va planta un copac și se va curăța
un loc cu deșeuri.
– Proiectul „Toată lumea intră în jocul educației IT”, organizat de către
Asociația Ateliere Fără Frontiere.
14
15
16
17

Mai multe informații disponibile la: https://cordis.europa.eu/project/rcn/218531_en.html.
Mai multe informații la: https://c-voucher.com/.
Mai multe informații la: https://cordis.europa.eu/project/rcn/214366_en.html.
Mai multe informații la: https://www.weltpixel.com/.
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Prin acest proiect, școli și licee, biblioteci, ONG-uri, instituții sociale, care au
nevoie de calculatoare pentru a desfășura proiecte educaționale la nivel gimnazial și
liceal, dar care nu dispun de mijloacele necesare achiziționării lor, pot beneficia de
calculatoare recondiționate donate de către Asociația Ateliere Fără Frontiere. Din
2009, Asociația Ateliere Fără Frontiere, a donat prin acest proiect 10 000 de calculatoare către 2 000 de instituții de învățământ și organizații nonprofit18.
– IRCEM – Institutul pentru Cercetări în Economie Circulară şi Mediu
„Ernest Lupan”
În 2012 a luat naștere această iniţiativă a tinerilor cercetători din Universitatea Tehnică din Cluj- Napoca, iar din 2016 s-a pus un accent mai mare pe dezvoltare durabilă a resurselor, respectiv pe conștientizarea acestui aspect în rândul
factorilor interesați prin intermediul conferinţelor, dezbaterilor, meselor rotunde
şi publicarea rezultatelor în reviste de specialitate.
La nivelul României este utilă sprijinirea și dezvoltarea proiectelor și a altor
inițiative din domeniul tehnologiei informației (de ex. IoT, blockchain), respectiv
a proiectării ecologice a produselor în direcția promovării simbiozei industriale, a
creșterii gradului de informare al consumatorilor privind transformarea reziduurilor în noi produse, ca parte a economiei circulare. Totodată, propunem încurajarea
industriei de a participa în cadrul acestor tipuri de inițiative, care se pot constitui
ca exemple de bune practici naționale.
În vederea creșterii transparenței informației considerăm oportună dezvoltarea unei platforme naționale de simbioză industrială, care să faciliteze schimbul de informații între factorii interesați pentru promovarea economiei circulare.
Acest demers poate fi inclus într-un cadru general de promovare a economiei circulare, respectiv a modelelor de producție și consum durabile.

18
Mai multe informații la: https://www.csrmedia.ro/enel-a-donat-400-de-calculatoare-prin-proiectul-toata-lumea-intra-in-jocul-educatiei-it/.

Orașe sustenabile
Gândirea magică nu face orașele sustenabile
Mihai Toader-Pasti

Orașele ocupă doar 2-4% din suprafața terestră a planetei și cu toate acestea peste
50% din cei aproape 8 miliarde de oameni se înghesuie în spațiile urbane. Orașele
sunt însă un pol de dezvoltare, generând peste 80% din produsul intern brut global,
principale ecosisteme de inovație, oferă acces la educație de calitate și servicii de
sănătate și prezintă un standard de calitate al vieții crescut. Teza conspiraționistă
conform căreia ‘’suntem prea mulți’’ nu-și are așadar rostul deoarece problema nu
este numărul, ci comportamentul, cel din urmă trebuind adresat mai degrabă și
îmbunătățit.
Din punct de vedere al mediului, orașele sunt responsabile pentru 75% din
consumul planetar de resurse, produc 50% din cantitatea globală de deșeuri, reprezinta 75% din consumul global de energie și 80% din emisiile de CO2. Așadar,
orice luptă pentru protecția mediului și ameliorarea schimbărilor climatice trebuie
să plece din orașe. Mai mult, efectelor negative ale încălzirii globale sunt se resimt
cel mai mult la nivel urban unde au și cel mai mare impact, în 2030, 400 milioane
de oameni vor locui în orașe vulnerabile. Pierderile medii anuale generate de evenimente ce țin de vreme și climă în orașe au fost estimate la 314 miliarde dolari in
2015 și 415 miliarde până în 2030. La nivel global, schimbările climatice vor tăia
din economia mondială 23 trilioane dolari până în 2050. Înainte de orice efort intelectual sau fizic, trebuie să adresăm o altă întrebare fundamentală:
Mai reprezintă orașele o soluție pentru desfășurarea vieții și dacă da,
de ce și în ce măsură?
De-a lungul secolelor orașele au oferit cea mai bună calitate a vieții și cele mai bune
oportunități. Cu cât mai mari, cu atât mai puternice, orașele au intrat într-o cursă
a dezvoltării, ajungând victime ale propriului succes. Dezvoltarea haotică a dus la
creșterea necontrolată a densității, punând o presiune incredibilă pe toate sistemele unui oraș generând o mare problemă de cerere și ofertă la nivel urban. Un număr
din ce în ce mai mare de oameni concurează pentru un număr limitat de resurse,
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fie că vorbim de joburi, acces la servicii medicale, locuri de parca, spații verzi sau
apă caldă. Cel mai puternic factor în fericirea unei persoane sunt relațiile sociale,
iar orașele au fost un magnet și din acest punct de vedere. Online-ul însă a fost mai
senzual din acest punct de vedere, orașele pierzând lupta offline, ajungând astăzi să
nu asistăm doar la o pandemie de coronavirus, ci și una singurătății.
De cealaltă parte, posibilitatea unui job remote total sau parțial, infrastructura
națională și costurile mai mici de viață fac ca orașul să nu mai fie o alternativă net
superioare, iar a 4-a revoluție tehnologică, posibile viitoare pandemii și efectele
schimbărilor climatice vor testa orașele cum nu au fost testate vreodată. Am văzut
acum, încă o dată, că România nu scapă miraculos de fenomenele globale, întrebarea va fi dacă vom vedea și aceleași oportunități și le vom transforma în beneficii
pentru cetățenii români și pentru România sau dacă vor ajunge încă un pdf, maculatură digitală.  
În mod natural orașele vor continua să se dezvolte haotic.
Ce putem învăța din trecut și din prezent, din realitate și din imaginație,
pentru a transforma orașele din România în bine?
Între utopii și distopii, există orașele în care trăim, fiecare mai aproape de una dintre extreme, observându-se clar diferența între orașele care au avut o strategie coerentă de dezvoltare și cele care s-au dezvoltat natural, haotic. În acest caz calitatea
vieții este foarte scăzută nu din cauza factorilor economici, ci a contextului de viață
și a modul dezordonat de a imagina, planifica, implementa și optimiza fluxurile de
oameni, bunuri și servicii la nivel urban.
Un oraș este ca o organizație, dar cu un ritm mult mai scăzut, complexitate
mult mai ridicată și o inerție mult mai mare. Din ce în ce mai mult primari militează astăzi pentru o autonomie mai mare a orașelor, asemenea orașelor-cetate din
Grecia antică ce au o dimensiuni optimă pentru a păstra relațiile și încrederea în
guvernanți și cei guvernanți. În orașe oamenii se întâlnesc cu cei care le influnețează viață direct sau indirect, în schimb nu ne întâlnim prea des cu un parlamentar,
ministru sau președinte.
Poate viața la oraș în secolul 21 în România să fie influențată de povestea
Atlantidei spusă de Plato în 360 î.e.n., de mitul medieval The Land of Cockaygne
sau utopia lui Thomas More din 1516? Poate ar trebui să ne inspirăm din versiuni
utopice mai recente și reale ca Republic of Rose Island, micronațiunea creată de
Giorgio Rosa în anii 60 sau Freetown Christiana din Copenhaga fondată în 1971, să
învățăm din proiecte contemporane care au eșuat ca Masdar City și Toronto Waterfront, proiect abandonat de Google. Viitorul orașelor este reprezentat de orașe stat
sau orașe-companie precum Toyota Smart City? În ce măsură Lusail City in Qatar și
The Line din Arabia saudită pot fi inspirație pentru noi și ce putem observa la ora-
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șele care se construiesc acum pe apă, fie că vorbim de Emirate unde au fost create
insule artificiale sau de Singapore unde 25% din oraş este amplasat pe reclaimed
land. România nu are bani pentru asemenea experimente, dar are capacitatea de a
învăța din ele și a evada din trecut sau proceda ca până acum, caz in care romanii
vor rămâne prizonieri ai ignoranței încă o dată.
Trebuie să analizăm în ce măsura există riscul sa ajungem într-o societate ca
cea imaginata de Orwell sau Huxley, dacă nu suntem deja acolo. Este democrația
cea mai bună formă de guvernare și dacă da, sub ce formă, reprezentativă sau participativă. Ce economie de piață ar trebui să încurajez orașele, cât de mare ar trebui
să fie intervenția statului, ce monede ar trebui să folosim, centrale și reglementate
sau descentralizate și nereglementate. Pot orașele supraviețui cu sistemul de taxare
și colectare actual, înțeleg oamenii importanta taxelor, sunt banii investiți acolo
unde este nevoia cea mai mare și cum este ea definită, există o transparentizare a
cheltuirii banilor publici? Succes unui stat se bazează pe încrederea dintre cei care
conduc și cei conduși, iar această încredere trebuie cultivată, altfel natural ea se va
eroda în timp, fenomen cu care suntem contemporani.
Este necesară o redefinire a contractului social, o re-evaluare a drepturilor și
libertăților și noi mecanisme de coerciție sau ar trebui să ne concentrăm pe încurajare și pe „yes, we can” but do we really? Sau poate avem nevoie de o abordare mai
libertariană, compensată cu multă educație este o abordare mai bună? Și dacă da,
cum rezolvăm problema educației de astăzi, dincolo de știri bombastice și pline de
optimism nerealist, minciuni pe care le cred și autorii ce generează sute de pagini
de analize și idei care mor în pdf-uri, generând mirajul reformei educaționale în
România din ultimii 30 de ani.
Miile de orașe fantome existente astăzi sunt o avertizare asupra complexității
dezvoltării orașelor și a eșecului multi-generațional. Nu putem crea orașele viitorului fără să ne uităm la lecțiile trecutului. O analiză critică, obiectivă și eterogenă,
care să evidențieze plusurile și minusurile este necesară. Trebuie sa știm unde suntem și cine suntem pentru a putea crea un viitor mai bun.
Cine co-creează orașelor viitorului din România,
noi, societatea, sau ei, guvernanții?
Contează până la urmă de unde pleacă schimbare atunci când ea ne afectează negativ sau pozitiv pe toți?
Noi, cetățenii, suntem atât consumatori, cât și producători de resurse, de idei,
de soluții, dar și de probleme. În România și nu numai, doar o mică parte din populația urbană joacă un rol activ, în timp ce majoritatea asistă pasiv la viața urbană.
Pentru a crea însă orașele de mâine, cetățenii trebuie să se schimbe și apoi se vor
schimba și orașele. Administratorii orașelor și politicienii ce decid viața cetății sunt
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o oglindă a populației. Abordare top-down lasă prea multe lucruri la voia sorții, în
timp ce una bottom-up poate aduce rezultate mult mai repede. Nu putem aștepta
în continuu să ni se întâmple natural lucruri bune și să fim surprinși și dezamăgiți
de fiecare dacă când magia nu se întâmplă.
Procesul de co-crearea trebuie să găsească un echilibru între nou și vechi, să fie
accelerat și în același timp sensibil la nevoile cetățenilor, la identitatea orașelor și
la diversitatea punctelor de vedere și a oamenilor. Deloc un lucru facil, co-crearea
a dat rezultate, iar integrarea cetățenilor este posibilă, atât timp cât devine o prioritate fie pentru administrație, fie pentru alte organizații private sau non-guvernamentale. Co-crearea și pro-activitatea nu se va întâmpla de la sine, România și
orașele ei au nevoie de agenți ai schimbării rapid. Tu poți fi acest agent, altfel o nouă
generație se va eroda pe altarul schimbării, neprimind ajutor de care avea disperată
nevoie. Pentru a ne avânta în acest efort transformațional trebuie să ne întrebăm
ca indivizi, comunități și societate de ce? De ce ne pasă? Ce ne mână în luptă? Este
mândrie, patriotism, speranță sau dorința de a ne trăi viața în baza unor virtuți,
este sindromul eroului sau dorința de a pune o cărămidă la un viitor mai bun.
Dacă vom co-crea împreună, trebuie să decidem ce. În cea mai simplă formulă
de înțeles, orașele sustenabile adresează 3 piloni mari, populația, mediul și economia. Nu există un consens general asupra a ce înseamnă în particular un oraș sustenabil, există foarte multe framework-uri însă care pot fi folosite, iar această colecție
de articole este doar un pas înainte. Nu există o soluție magică pentru că orașele
sunt diferite, atât în provocări, cât și în oportunități, iar parametrii socio-culturali
joacă un rol critic în elaborarea strategici și implementarea ei. În același timp nu
trebuie să cădem în capcana celeilalte extreme, a unicității absolute în care trebuie
să o luăm de la zero.
Și orașele, la cel ca organizațiile, concurează cu alte orașe pentru resurse umane, materiale sau conceptuale. Unele orașe vor juca un joc infinit, în timp ce altele
vor fi victimele unui joc cu sumă nulă. Orașele care nu se adaptează vor suferi, iar
cele care se reinventează cu grijă vor progresa. Orașele trebuie să coopereze pentru
a dezvolta ecosisteme de dezvoltare și a-și găsi identitatea, super-puterea și misiunea, iar cetățenii trebuie să se afle în centrul acestei schimbări ca ea să aibă loc și să
fie simțită. Cultura organizațională trebuie trăită de fiecare cetățean și manifestată
prin comportamente. Transformarea trebuie realizată din mers, orașul nu este o
mașină pe care o poți băga în service până vin toate piesele și își face mecanicul
timp să o lucreze.
Acum 30 de ani, Robin Dunbar a formulat teoria conform căreia oamenii pot
avea relație de prietenie cu maxim 150 de persoane și rețin numele a maxim 1500
de persoane. Istoric vorbind, comunitățile au avut în general o populație restrânsă,
cu legături puternice bazate pe prietenie, familie și încredere. Perioada comunistă
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a avut un puternic impact asupra țesutului social, al erodării încrederii și a creării
unei aversiuni asupra conceptului de cooperativizare. Mai mult, populația orașelor
a crescut puternic, iar relațiile dintre cetățeni, chiar și vecini, au scăzut atât ca volum cât și din punct de vedere al calități. În ultimul deceniu tehnologia prin social
media a fost încă un amplificator al izolării emoționale a Românilor, conexiunile
online oferind falsa impresie a înlocuirii celor offline. Poate că dezbinarea românilor nu este un factor malefic extern, ci unul natural intern pe care trebuie să-l
rezolvăm.
Unul dintre pașii esențiali în a co-crea orașe sustenabile este creșterea încrederii între vecini, prin facilitatea micro-comunităților. Știm mai multe informații
despre oameni pe care îi știm doar online decât despre vecinii cu care ne întâlnim
zilnic dar pe care nu îi vedem pentru că trăim în ecrane cu lumină albastră fără să ne
dăm seama. Scroll-atul s-a sincronizat cu ritmul respirației noastre. Este greu însă
să investești în aceste relații atunci când ești prins cu orele în trafic, când în parcuri
nu ai voie cu animale sau cu role, când piețe publice lipsesc aproape cu desăvârșire,
iar singura alternativă socială devin restaurantele și mall-urile. Trebuie să începem
să creăm 1-15 minutes cities.
Cred că singura șansă de transformarea a orașelor din România este determinată nu de un Președinte, Prim-Ministru, Primar, Consiliu local sau Companie-Unicorn, ci de lucrurile mici, de acțiunile de zi cu făcute de oamenii buni, în mod
repetat. Așteptând magica soluție divină, nu începem schimbarea granulară care în
timp duce la schimbările ușor observabile. Pentru a porni marele joc de Domino al
schimbării, trebuie ca fiecare dintre noi să contribuie, dincolo de job, la viața cetății,
în orice mod crede de cuviință, însă nu trebuie să uităm că făcând același lucru și
așteptând rezultate diferite este nebunie. Pas, cu pas, vom câştiga lupta, fie generația asta, fie în următoarele secole, daca nu cumva va fi prea târziu. Povestea se scrie
acum de fiecare dintre noi. Acționează, micro-schimbă lucruri în jurul tău, nu de
descărca doar pe Facebook generând și mai multe deșeu digital. Social media ne-a
făcut să ne entuziasmăm la schimbări mărețe ipotetice, decât la cele mici și reale.
Lanțul schimbării se face cu zale mici și multe.
Un oraș sustenabil este un oraș cu cetățeni sustenabili.
Nu gândirea magică face orașele sustenabile, ci acțiunile fiecăruia dintre noi
acasă, la birou sau pe stradă și modul în care determinăm guvernanții să ne reprezinte la nivel local, național și regional și capacitatea noastră de a recruta prietenii,
familia și vecinii în acest demers al schimbării..

UNESCO: o perspectivă privind orașele sustenabile
Madlen Șerban

UNESCO a devenit o agenție coordonatoare a implementării eficiente a Noii Agende Urbane datorită cooperării multidisciplinare între toate sectoarele sale, pe baza
experienței normative și operaționale de lungă durată în domeniile educației, științelor, culturii, comunicării și dezvoltării, precum și a rețelei sale largi de experți
din întreaga lume.
Orașele sustenabile sunt indisolubil corelate cu Agenda Dezvoltării Durabile
2030 și cele șaptesprezece obiective ale dezvoltării durabile (ODD).
Platforma orașelor UNESCO reunește opt rețele și programe UNESCO și reflectă abordarea transversală a activității organizației cu orașele în vederea implementării celor șaptesprezece obiective ale dezvoltări durabile. Include următoarele
programe1:
– Programul UNESCO Orașe creative
– Rețeaua globală UNESCO a orașelor care învață
– Alianța Megacities pentru apă și climă
– Reducerea riscului de dezastru și rezistența
– Coaliția internațională a orașelor incluzive și sustenabile
– Programul Orașelor Patrimoniului Mondial
– Orașe de alfabetizare media și informațională
– UNESCO – Netexplo Observatorul Cooperării orașelor inteligente
Espoo: oraș sustenabil2
Între orașele din „Rețeaua globală UNESCO a orașelor care învață”, în grupul celor
care au optat pentru dezvoltare sustenabilă, orașul Espoo din Finlanda a asumat
coordonarea activității împreună cu orașele Hamburg din Germania și Shanghai
din China.
1
2

https://en.unesco.org/unesco-for-sustainable-cities
https://www.espoo.fi/sustainableespoo
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Espoo a fost primul oraș care din 2015 s-a alăturat Angajamentului Societății
pentru Dezvoltare Durabilă în Finlanda. Munca depusă pentru dezvoltarea durabilă a primit recunoaștere în iunie 2016, când „Angajamentul Espoo” a fost recompensat ca fiind cel mai de impact al anului de către Comisia Națională Finlandeză
pentru Dezvoltare Durabilă.
Fortum, compania de energie finlandeză de stat și orașul Espoo s-au angajat
la încălzirea urbană neutră din punct de vedere al emisiilor de carbon în rețeaua
de termoficare care operează în regiuni în anii 2020. Obiectivul intermediar al
Fotrum este de a întrerupe utilizarea cărbunelui în 2025. Proiectul comun pentru neutralitatea carbonului în 2020 se numește Espoo Clean Heat, www.espoocleanheat.com.
Mai mult, în anul 2018, Espoo s-a alăturat programului Națiunilor Unite pentru leadership în dezvoltare durabilă. Espoo este unul dintre cele 25 de orașe care
servesc ca pionieri ai dezvoltării durabile. Orașul Espoo se angajează să atingă
obiectivele de dezvoltare durabilă ale ONU deja până în 2025, împreună cu orașele
universitare Cambridge din Marea Britanie, Palo Alto din Statele Unite, Heidelberg
în Germania și Noida în India. Prin semnarea acordului Espoo se angajează să sprijine dezvoltarea de noi soluții pentru orașe inteligente care să devină neutre din
punct de vedere al emisiilor de carbon.
Espoo se focalizează pe învățare, educație și inovare, iar cel mai important partener al său în activitatea de pionierat este Universitatea Aalto. Demersurile pun
accentul pe parteneriate și implicare. Scopul este de a implica întregul oraș: consiliul și primăria orașului, companii, comunități și, cel mai important, rezidenții,
cetățenii care locuiesc în oraș.
Operațiunile de dezvoltare ale orașului Espoo se concentrează pe patru programe, dintre care unul este „Espoo : oraș sustenabil”. Această activitate a programului
va sprijini dezvoltarea și implementarea soluțiilor sustenabile din punct de vedere
economic, ecologic, social și cultural. Programul climatic va fi actualizat pentru a
susține obiectivul climatic din agenda Espoo.
Beneficiile vizate ale programului de dezvoltare „Espoo : oraș sustenabil” pentru anii 2017 – 2021 sunt
1. Vom construi și dezvolta Espoo folosind soluții inteligente
2. Transportul locuitorilor din Espoo va deveni mai raționalizat și diversificat
3. Producția de energie fără emisii și soluții inteligente de energie
4. Rezidenții din Espoo vor acționa în mod responsabil
5. Beneficiile naturii și oportunitățile recreative ale mediului local vor crește
Obiectivul Espoo este de a fi în permanență cel mai sustenabil oraș din Europa!
Scopul Espoo este de a atinge neutralitatea carbonului până în 2030.
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Orașul Espoo, împreună cu partenerii și rețelele sale locale, a primit un premiu la evenimentul Energy Globe World Award de la Yazdi, Iran, la 29 ianuarie
2019. Este unul dintre cele mai prestigioase premii din sectorul energiei și mediului. Premiul Sustainable City recunoaște munca pe termen lung realizată în Espoo
în scopul dezvoltării durabile, în special în ceea ce privește colaborarea în domeniul
energiei.

Mediu construit
Urbanizare accelerată sau suburbanizare
Serin Geambazu

La începutul secolului al XX-lea, doar 15% din populația lumii trăia în oraşe, iar potrivit ONU, anul 2007 a fost martorul momentului de cotitura în care acest procent
a crescut la mai mult de 50% pentru prima dată în istoria omenirii și se estimează
că în 2050, 70% din populația globului va locui în orașe (OECD, 2009). Viziuni ale
unei lumi complet urbane au apărut încă din 1970, când Lefebre instiga ipoteza
urbanizării complete – planetary urbanization - și propunea studiul formațiunilor
socio-spațiale în cadrul capitalismului secolului XXI, o serie infinită de concepte au
fost expuse pentru a identifica ceea ce ar putea fi aceasta noua formă de oraș: oraș
fără sfârșit, oraș de 100 de mile, etc. Azi ne confruntam cu concepte precum oraș
global, mega-oraș, oraș în declin (shrinking city), dar și cu exemple pozitive precum: oraș sustenabil, reinterpretare a orașului de 15 minute, oraș pentru pietoni,
oraș smart, etc.
Antagonic cu perioada modernistă a planurilor utopice de dezvoltare a orașelor
(Gaden city, Brodacre city, etc), care se bazau pe crearea de noi orașe și expansiune,
în zilele noastre există un consens emergent despre provocările și problemele de
mediu, cele socio-culturale sau economice (schimbări climatice, poluare, discriminare, sărăcie etc) cauzate de fenomenul de urbanizare și totodată de transformare a
societăţii în care trăim în una preponderent urbană. Totodată, există și o confuzie
considerabilă cu privire la ce este urbanizarea de fapt; daca accelerează sau încetinește; daca ar trebui încurajată sau descurajată; și mai mult, cum primind sprijinul
potrivit, aceasta ar putea deveni un element cheie al dezvoltării durabile.
Urbanizare vs dezvoltare urbană
Pentru a înţelege mai bine fenomenul de urbanizare, este necesar sa îl distingem
de conceptul de creștere urbană / dezvoltare urbană (urban growth) care reflectă o
creştere generala fie a suprafeței de teren, fie a dimensiunii populației unei zone
urbane. Urbanizarea se refera în primul rând la un proces, acela de migrație a populației, și la proporția populației care locuiește în mediul urban în comparaţie cu
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cea care locuiește în mediul rural într-o anumită zonă (regiune, țară, continent etc).
Deseori este tratată greşit ca fiind ca un fenomen exclusiv al mediului urban, dar
urbanizarea vizează atât mediul urban, cât și cel rural. Inevitabil implică modificări
demografice, ale fluxurilor economice și de mediu între cele două zone. Această
zona de tranziţie supusă recent unui proces de urbanizare accelerată este prioritară
pentru interveniții în vederea atingerii Obiectivelor de dezvoltare durabilă (Sustainable Development Goals, UN), aspect subliniat și în raportul Băncii Mondiale
(World Bank, 2013). Urbanizarea accelerată este asociată deseori cu o manifestare
extrem de dezvoltată a industrializării, considerate o forma de urbanizare.
O altă formă de urbanizare, mai precis suburbanizarea numita și sprawl urban
(urban sprawl), cu care ne confruntăm în ziua de azi este expansiunea într-un mod necontrolat în teritoriu. Sprawl-ul urban este datorat globalizării, tehnologizării și mobilității ridicate și aduce după sine mari probleme de management al resurselor și de
mediu și se regăsește în zona de tranziţie dintre rural și urban, menționată mai sus.
În contextul naâional, deşi experimentam o dezurbanizare din cauza migraţiei, a populației îmbătrânite și a scăderii ratei natalității, mai exact un declin în
numărul populației de 11.61% din 1992, România trece printr-un proces acut de
suburbanizare. Între anii 1990-2013 se observă o creştere a fondului construit și
a amprentei orașelor (intravilanului) cu mai mult de 100%, depășind media țărilor
din regiunea Europei de Est. Totodată, spre deosebire de alte țări din regiune care
trec printr-un proces de urbanizare intensiva, atrăgând populația în marile orașe
și aglomerări urbane, local se observă o creştere în orașele mici din jurul acestor
aglomerări spre deosebire de marile orașe din centrul acestora.
În contextul global, aglomerările urbane ocupă 2% din teritoriu, însă acestea
reprezinta producția a 70% din PIB, consumul a peste 60% din energie, generarea a
70%, din emisiile de CO2 și a 70% din deșeuri. Astfel, presiunea asupra resurselor
naturale va crește, în timp ce vor fi necesare noi infrastructuri, servicii și noi zone
de locuit. Criza COVID-19 a evidenţiat natura nesustenabilă a anumitor tendințe
de mediu și sociale și a condus la reconsiderări în ceea ce priveşte modelele actuale de producţie și consum către o redresare ecologică în orașe. Prin utilizarea
mai eficienta a resurselor sau chiar reutilizarea, refolosirea și refabricarea, economia
circulară este o oportunitate pentru un nou mod de urbanizare și un exemplu de
rezistenta în fata viitoarelor crize.
În martie 2020, liderii Uniunii Europene au adoptat ca pilon principal al Pactului Verde European (European Green Deal), noul Plan de acţiune al Economiei Circulare (Circular Economy Action Plan). Tranziția UE către o economie circulară va
reduce presiunea asupra resurselor naturale și va crea o creştere durabilă și locuri
de muncă. Este, de asemenea, o condiţie prealabila pentru a atinge obiectivul UE de
neutralitate climatica din 2050 și pentru a opri pierderea biodiversităţii.
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Aceste obiective vor fi atinse doar prin prioritizarea intervenției în cadrul marilor aglomerări urbane, 70% din populația Europei locuind în acestea și numai
atunci când toate părțile interesate colaborează. Natura tranziției este sistemică:
nu poate fi realizată de un singur actor, iar din acest motiv, este nevoie de colaborari între guverne, sectorul nonprofit, întreprinderi și cetățeni pentru a realiza un
mediu favorabil care să încurajeze inovarea aliniată simultan cu practici circulare
mai durabile și o creştere economică constantă și echitabilă.
În statisticile Eurostat, economia României se numără printre cele 3 economii (alături de Malta și Estonia) unde nu s-a realizat decuplarea creșterii economice de la presiunea asupra mediului și a resurselor naturale, iar şansele ca
acest lucru să se producă erau minime. Un exemplu elocvent este procentul de
3% pentru reciclare, orice altă țară din UE fiind la un procent minim de 10%. Prin
urmare, acest nou plan de acţiune la nivel european poate reprezenta o şansă
unică pentru România de a realiza o dezvoltare urbană sustenabilă și un nou mod
de urbanizare.
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Sursa - World Bank Group, „Cities in Europe and Central Asia’’, pag.3-4
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Ce este o clădire verde?
Monica Ardeleanu, Horia Petran

O clădire verde sau sustenabilă este o clădire care protejează mediul și are un impact
pozitiv asupra calității vieții oamenilor. Responsabilitatea față de mediu reprezintă
un element fundamental pe întreg ciclul de viață al clădirii (proiectare, construire,
exploatare, deconstruire). Este vorba de deconstruire și nu de demolare pentru că
o clădire verde ar trebui să ia în calcul principiile economiei circulare, încă din faza
de proiectare, astfel încât majoritatea materialelor sau produselor folosite să poată
fi recuperate, reutilizate sau reciclate.
În ultimii ani ne-am familiarizat din ce în ce mai mult cu conceptul de clădire
verde comercială sau rezidențială, multe dintre construcțiile noi fiind certificate la
cele mai înalte standarde de sustenabilitate LEED sau BREEAM, Green Homes by
RoGBC etc., iar recent și clădirile publice au început să fie abordate prin perspectiva
clădirilor sustenabile.
În definirea unei clădiri sustenabile este foarte important să se stabilească ținte ambițioase cu privire la performanța față de mediu.
Principalele criterii care definesc o clădire verde ar putea fi grupate în următoarele categorii:
Sănătate și calitatea mediului interior
Trebuie să se aibă în vedere prevenirea contaminării cu radon - gaz radioactiv din
scoarța terestră care poate polua aerul interior din clădiri si afecta sănătatea, prevenirea contaminării cu compuși organici volatili, sisteme de ventilație eficiente care
să asigure un aport de aer proaspăt; iluminat natural abundent și confort acustic;
o proiectare bazat pe introducerea vegetației naturale (pereți vegetali, plante de
interior care purifică aerul și au un efect pozitiv asupra stării de bine).
Performanța energetică exemplară
Îndeplinirea performanțelor impuse de standardul nZEB este obligatorie pentru
toate clădirile noi, în timp ce depășirea acestora conduce la obținerea de punctaj
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suplimentar și recunoașterea unui nivel de sustenabilitate mai ridicat în cadrul certificării clădirilor verzi.
nZEB reprezintă o „clădire al cărei consum de energie este aproape egal cu
zero”, adică o clădire cu o performanță energetică foarte ridicată, la care necesarul
de energie pentru asigurarea performanței energetice este aproape egal cu zero sau
este foarte scăzut și este acoperit în cât mai mare măsură cu energie din surse regenerabile, inclusiv cu energie din surse regenerabile produsă la fața locului sau în
apropiere1.
Nivelurile de performanță nZEB sunt stabilite pentru următorii indicatori:
– Nivelurile maxime de consum total de energie primară (energia totală utilizată din surse neregenerabile și regenerabile, în condițiile realizării confortului interior, în conformitate cu prevederile reglementărilor tehnice în vigoare) în funcție
de categoria clădirii și amplasarea acesteia,
– Nivelurile maxime de emisii echivalente de CO2, aferente consumului de
energie al clădirii,
– Contribuția energiei din surse regenerabile de minimum 30% din necesarul
de energie primară al clădirii, inclusiv cu energie din surse regenerabile produsă la
fața locului sau în apropiere.
Conservarea resurselor și economia circulară
Sunt recomandate materialele cu design ecologic, cu o amprenta de carbon cat mai
mica, care pot fi reutilizate sau reciclate la sfârșitul ciclului de viață. Sunt preferabile materialele naturale din care provin din exploatări sustenabile.
Optimizarea consumului de apă
Se recomandă instalarea unor obiecte sanitare cu debit redus, sisteme de irigație
prin picurare, amenajări peisagistice cu plante locale, ușor adaptabile care nu necesită multa apă precum și colectarea apei de ploaie.
Protejarea biodiversității
Se recomandă evitarea fertilizanților și a pesticidelor artificiale, amenajarea peisagistică sustenabilă, o amprenta la sol a clădirii cât mai mica, realizarea unor grădini
urbane.
Transportul sustenabil
Se încurajează folosirea bicicletelor și se instalează stații de încărcare a vehiculelor
electrice.
Directiva 2010/31/UE privind performanța energetică a clădirilor (modificată prin directiva
2018/844/UE) – transpusă în România prin Legea 372/2005 cu modificările și completările ulterioare, republicată ianuarie 2021
1
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Monitorizarea și educația
Este extrem de importantă monitorizarea consumului de energie și resurse pe toată durata de exploatare a clădirii și educația ocupanților clădirii cu privire la adoptarea unui comportament responsabil.
O clădire verde trebuie să respecte criteriile din Level(s) – Cadrul European
pentru Clădiri Sustenabile2 și să îndeplinească cerințele Taxonomiei UE cu privire la finanțarea verde3, inclusiv principiile din categoria „Do No Significant Harm”4
precum Mitigarea și adaptarea la schimbările climatice, Economia Circulară, Reducerea Poluării, Protejarea Biodiversitații, Reducerea consumului de resurse, Optimizarea consumului de apă.
Procesul de certificare al unei clădiri verzi reprezintă o foaie de parcurs pentru
toți cei implicați în proiectarea, construirea și exploatarea acesteia. Prin monitorizarea independentă și abordarea holistică, sistemul de certificare oferă garanția
unei performanțe autentice din punctul de vedere al sustenabilității față de mediu,
atât la nivelul clădirii, cât și al comunității.

https://ec.europa.eu/environment/topics/circular-economy/levels_en
https://ec.europa.eu/romania/news/20210421_finantare_durabila_taxonomia_ue_ro
4
https://ec.europa.eu/info/files/commission-notice-technical-guidance-application-do-no-significant-harm_en
2
3

Orașele sustenabile trebuie să fie atractive.
Cheia pentru durabilitate este dezirabilitatea
Leonidas Anastasopoulos

Orașele atrag oamenii într-un ritm accelerat de mii de ani. Acest lucru se întâmplă
cu un motiv bine întemeiat. Încă din cele mai vechi timpuri, ele au servit nevoile fiziologice, psihologice și sociale oamenilor, oferind siguranță, acces mai bun la
alimente și resurse, viață socială mai atrăgătoare și șanse mai mari de educaţie şi
dezvoltare. În vremurile noastre, tehnologia le-a dat oamenilor posibilitatea de a
obține toate cele de mai sus într-un mod mai ușor decât în orice alt moment din
istorie, indiferent de locul în care se află. Prin urmare, orașele de mâine vor deveni
o destinație luată în urma unei alegeri, mai mult decât a unei nevoi.
Atractivitatea va fi cheia pentru sustenabilitate
De multe ori, când vine vorba despre sustenabilitate, elementul de bază al atractivității lipsește. Planificarea urbană din era comunistă ar putea fi ușor transformată
într-un model de dezvoltare durabil, întrucât orașele au densitate ridicată, locuințele au dimensiuni reduse, iar obiceiurile de consum reduse ar putea face organizarea
orașului foarte ușoară. Dar este acest model atractiv? Dezvoltarea durabilă nu va
funcționa dacă libertatea de alegere este restrânsă. Oamenii vor îmbrățișa un mod
de viață mai durabil, doar dacă își doresc cu adevărat acest lucru. Starea de bine,
accesul la aer curat, mediul nepoluat, natura și o viață socială echilibrată vor juca
un rol cheie în alegerile oamenilor. Orașele extrem de dense din prezent nu reușesc
să ofere un grad ridicat de dezirabilitate din cauza zgomotului ridicat, a poluării și a
lipsei de spații verzi, a lipsei luminii naturale și a mediului natural. Va deveni viața
rurală o normă? Nu neapărat, deoarece este necesară o anumită densitate pentru
a menține orașele eficiente și a păstra multe dintre activitățile noastre sociale, orașele mari se vor extinde în mod natural și mai mult în clustere urbane și suburbane
mai complexe. Provocarea va fi creșterea atractivității, păstrând, în același timp, un
model de dezvoltare durabilă și circulară. Din fericire, majoritatea sistemelor de
certificare a sustenabilității, cum ar fi LEED v4.1 pentru orașe și comunități, iau în
considerare aceste aspecte sociale, precum și atractivitatea.
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Orașe de 15 minute de mers pe jos vs Constanta Marchetti
Constanta Marchetti, așa cum este cunoscută, teoretizează limitele orașelor din
cele mai vechi timpuri și până în prezent, de un timp maxim de deplasare de 30
de minute. Un oraș antic era limitat de o plimbare de 30 de minute, in schimb, în
orașele de astăzi, naveta durează 30 de minute cu mașina sau trenul. Conceptul de
oraș de mers pe jos de 15 minute propune organizarea acestuia pentru a acoperi nevoile obișnuite și dorințe zilnice într-o distanță de 15 minute de mers pe jos sau cu
bicicleta și se pare că, în ultimul timp, reprezintă un mod mai sustenabil.
În acest sens, COVID-19 a acționat ca un catalizator. Deși este accelerată adoptarea de tehnologii care reduc la minim distanțele, criza Covid-19 a subliniat, de
asemenea, necesitatea îmbunătățirii calității vieții în jurul reședințelor oamenilor.
În această perioadă oamenii au fost obligați să-și mute viața socială în mediul online, să dezvolte noi obiceiuri de cumpărături online, obținând acces la produsele
găsite la nivel global și chiar să își adapteze preferințele culturale și de divertisment
la noua realitate. Și, deși tehnologia a minimizat distanțele, nevoia de a ieși totuși
din camera de zi, în căutarea spațiilor exterioare a primit brusc o atenție extraordinară. Oamenii au adoptat la scară largă platforme online pentru cumpărături
zilnice, dar, în același timp, au adoptat și animale de companie drept scuză pentru a
ieși din casă. Prin urmare, s-a clarificat un aspect, și anume acela legat de calitatea
spațiilor urbane din jurul locuințelor, care ar trebui îmbunătățită pentru a satisface
noile dorințe și nevoi ale oamenilor. Cartierele care vor acoperi cel mai mult aceste
nevoi și dorințe vor fi cele care vor prevala în viitor.
Muncă vs Reședință
Cea mai importantă schimbare a orașelor va veni poate odată cu schimbarea obiceiurilor noastre de lucru, deoarece acesta a fost motivul principal în alegerea locului în
care trăim. În timpul lockdown-ului, nevoia de a face naveta zilnic la locul de muncă
a dispărut, iar mersul la birou a devenit o dorință a oamenilor și nu o obligație. Chiar
dacă munca de acasă nu se potrivește tuturor, este în mod clar o tendință existentă,
dar recent accelerată, cu numeroși noi adepți devotați. Chiar înainte de pandemie,
un specialist IT care locuia în Cluj, trăia o viață liniștită fără stres, bucurându-se de
aceleași venituri și oportunități de muncă cu cineva care locuia în New York. Noutatea a fost că funcționarea la distanță a fost testată în industrii dincolo de IT. Și cu
un experiment atât de amplu de adopție forțată, toată lumea s-a supus acestei încercări. Numeroși angajatori și companii au văzut productivitatea în creștere, mai multe companii globale devenind adeptele unui nou model de lucru mixt hibrid. Dacă
programul clasic de la 9:00 la 17:00 la birou se schimbă cu un program mai flexibil
zilnic sau săptămânal, sau mixt, importanța cartierelor de 15 minute mers pe jos va
fi subliniată în continuare. Prin urmare, mai multe facilități care se găseau în mod
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obișnuit lângă locul de muncă, cum ar fi facilitățile sportive, restaurantele, centre de
divertisment, se vor apropia în mod natural de locuințele oamenilor.
Transportul
În lumina acestei noi organizări a orașului, transportul se va confrunta cu o transformare fundamentală. Dacă tot ce aveți nevoie zilnic se poate găsi la o distanță
de 15 minute de mers pe jos sau la distanță de bicicletă / scuter, nevoia de a deține
mașina se va diminua. Economia de sharing a oferit deja soluții, dar această tendință va fi accelerată exponențial. Reducerea timpului de deplasare și transportul
alternativ înseamnă un mod de viață mai durabil? Categoric. Pe măsură ce modelele
de lucru hibrid se extind, orele de vârf în trafic se vor reduce și se vor dezvolta din
ce în ce mai multe facilități pentru a satisface nevoile locale. Trotuarele, pasarelele
și pistele pentru biciclete se vor extinde în curând în detrimentul sistemului clasic
stradal. Asta înseamnă că vor trebui, de asemenea, să devină mai rezistente la fenomenele naturale și mai bine protejate de efectul heat island. Mai multe orașe și
suburbii din întreaga lume au dat deja exemplul.
Dezvoltarea orașului
Dezvoltarea durabilă a orașelor va avea loc într-o combinație de coordonare publică
și privată, deoarece nu se poate ajunge la posibilitatea de oraș de 15 minute de mers
pe jos, decât printr-o coordonare adecvată. Lipsa unei astfel de coordonări poate
duce la dezvoltarea unor cartiere monofuncționale care sunt un exemplu de risipă
de spațiu și resurse. Deoarece eficiența este esențială pentru teoria economiei circulare, interconectarea funcțiilor orașelor în proximitate va fi crucială în dezvoltarea viitoare a acestora.
Concluzie
Cartierele multifuncționale care promovează mersul pe jos și funcționează precum
clustere autonome, dar interconectate, vor fi cruciale în dezvoltarea orașelor durabile. Cartierele care pot oferi acces la diferite facilități la o distanță de 15 minute
de mers pe jos de casă, într-un mediu plăcut, sigur, curat, cu spații verzi, bogate și
viață socială complexă vor fi alese cu precădere.
Referințe

http://www.cesaremarchetti.org/archive/electronic/basic_instincts.pdf
https://www.cnu.org/publicsquare/2021/02/08/defining-15-minute-city
https://en.wikipedia.org/wiki/15_minute_city
https://www.bloomberg.com/news/articles/2020-02-18/paris-mayor-pledges-a-greener-15-minute-city
https://www.economist.com/briefing/2020/09/12/covid-19-has-forced-a-radical-shift-in-working-habits

Orașe cu acoperișuri verzi (Green Roof)
Octavian Pascu

Ce este un acoperiş verde
Conceptul modern de green roof prinde avânt în anii 70 şi răspunde la o întrebare
pragmatică: ce facem cu toate acele acoperișuri, cu milioanele de metrii pătrați care
stau deasupra capului nostru şi se încing la 70-80° C ?! cum le-am putea valorifica?!
Astfel, a fost gândit un sistem tehnic de termo/hidro/fono izolație folosit pentru terasele şi acoperișurile clădirilor, sistem ce înlocuiește tradiționalul balast pus
deasupra membranei de hidroizolație, o soluție și un material „steril” ce nu oferă alt
avantaj în afar[ de a prelungi durata de viată a membranei.
Având componente simple, așezate precum straturile unui tort ( membrana
de hidroizolație cu caracteristici anti rădăcini – folie de drenaj –- placa de retenție
apa – folie de drenaj – substrat – strat vegetal ), green roof-ul oferă o multitudine de
avantaje și soluții pentru mediul urban:
Avantaje de mediu
• Temperatură ambientală scăzută: Reducerea efectului „Urban Heat
Island” (insula urbană de căldură)
În timpul verii temperaturile din orașe sunt cu aprox. 5-7°C mai ridicate ca în
mediul rural, deoarece clădirile și străzile asfaltate absorb, iar ulterior degajează
căldura. Acest fenomen este denumit efectul „Urban Heat Island”. Stratul vegetal
reflectă căldura iar prin evaporarea apei se reduce și mai mult temperatura de la
nivelul acoperișului.
• Captarea CO2
Nu se cunoaște încă ce cantitate poate capta sedumul, dar datorită numărului
mare de suculente pe mp, se așteaptă să fie considerabilă. Fiecare mp de vegetație
sedum are o suprafață de cca 2,4 mp de suprafață de frunze utilă, însă un mp de
acoperiș extensiv cu vegetație erbacee poate avea chiar 100 mp de suprafață desfășurată de frunziș.
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• Captarea microparticulelor
Microparticulele din aer reprezintă un pericol deosebit asupra sănătății publice, cauzează boli cardiace și le agravează cele pulmonare. Plantele rețin microparticulele, care apoi nu curg în sistemele de canalizare împreună cu apa pluvială și nici
nu sunt duse de vânt ci sunt filtrate, reținute în substrat. Acoperișul verde extensiv
poate capta aprox. 1,5 kg pe hectar. Acesta corespunde capacității de captare a unui
copac adult.
• Stimularea biodiversității
Acoperișul verde ajută la reconstrucția microhabitatelor și la restaurarea ciclului biologic. Acoperișurile cu verdeață oferă un important refugiu pentru păsări și
insecte, în special albine.
• Retenția și filtrarea apei pluviale
Ploile torențiale au devenit obișnuite iar un avantaj important al acoperișului
verde este evitarea suprasolicitării sistemului de scurgere și de canalizare. Structura acoperișului verde permite retenția unei cantități importante de apă care ulterior prin evaporare contribuie la reducerea temperaturii mediului ambiant. Un alt
efect la fel de important este efectul de încetinire a drenajului apei, astfel sistemele
pluviale sunt protejate de cantitățile mari de apă cu care s-ar confrunta, ele fiind
înglobate în structura acoperișului verde și drenate în timp. Studiile au arătat că în
cazul unei ploi ușoare prelungite de cca 18 ore acoperișurile verzi cu înclinație de 12
grade și substrat vegetal de 14 cm, drenarea apei a început la 12 ore după oprirea
ploii și a continuat încă 21 de ore după oprirea ploii.
Acoperișurile verzi nu numai că rețin mari cantități de apă meteorică, dar o și
purifică. Apa de ploaie curge mai întâi pe plante, apoi prin diferitele straturi componente, ajungând doar după aceea în scurgere.
Avantaje financiare
• Izolaţie: Economisire de energie
Acoperișurile plate fără vegetație pot fi cu până la 30°C mai calde decât cele
verzi.
• Vara – efect de răcire a clădirilor:
Căldura preluată din mediul ambiental poate fi redusă în cazul acoperișurilor
cu 90% prin utilizarea acoperișurilor verzi, la care se adaugă efectul stratului de
termoizolație care poate contribui la reducerea transferului de căldură cu 99%. Studiile din Germania au demonstrat că în cele mai fierbinți zile de vară când temperatura aerului se ridică la 35°C temperatura substratului de sub vegetație niciodată
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nu depășește 25°C. Acest efect de răcire în primul rând se datorează evaporării și
efectului de umbrire al vegetației, dar și abilității acoperișului verde de a reflecta
razele solare, de energia consumată prin fotosinteză și puterii de stocare a căldurii,
a apei înglobate în substratul vegetal.
• Iarna – efect de încălzire a clădirilor:
Structura de vegetație se comportă ca o „blană” și contribuie la mărirea
efectului de termoizolare formând un strat subțire cu structură tridimensionala
în care este înglobat aerul. De asemenea vegetația împiedică ca vântul rece să
lovească direct straturile superioare ale acoperișului. Efect mic, dar sesizabil o
are puterea de termoizolare a substratului special de acoperiș verde, respectiv
reflectarea razelor infraroșii de către stratul de vegetație, precum și degajarea de
căldură produsă de condens sau brumă care se formează dimineața pe suprafața
stratului de vegetație (la producerea condensului a 1 g de apă se degajă căldură
de 530 calorii).
• Valoarea imobilului
Pe lângă avantajele funcționale acoperișul verde poate deveni și un element de
design care va conferi unicitate arhitecturală clădirii.  
• Durată mai lungă de viață a acoperișului
Acoperișurile sunt în continuu expuse la radiații ultraviolete, ploi torențiale și
variațiilor extreme de temperatură. Studiile arată, că un acoperiș verde rezistă de
trei ori mai mult în timp, ca unul simplu, deoarece vegetația protejează împotriva
factorilor climaterici extreme. Straturile bituminoase, respectiv de plastic sunt sensibile și se degradează în timp dacă sunt expuse la oscilații mari de temperatura și la
acțiunea razelor UV. Stratul de vegetație și stratul de substrat special le protejează
de aceste efecte nocive mărindu-le durata de viață.
Ce nu este un acoperiș verde
Sub nicio formă aceste sisteme tehnice nu trebuie confundate cu spațiile verzi clasice deoarece există o reală posibilitate ca dezvoltatorii imobiliari, în cazul clădirilor
noi, şi autoritățile locale, în cazul modernizării clădirilor existente (retroffiting), să
ocolească prevederile legale şi să comită abuzuri asupra spațiilor verzi deja existente
considerând că le pot folosi în alte scopuri deoarece au „creat” spații verzi pe acoperiș.
Sistemele de green roof fac parte din ceea ce Comisia Europeană numește „infrastructura verde urbană”, alături de perdele forestiere, păduri urbane, arii naturale și semi-naturale. Deci, nu le înlocuiește pe acestea, ci răspunde unor probleme
specifice.
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De ce nu avem lucruri frumoase
Începând cu anul 2017, Asociația Cartier Aviației a montat primele terase verzi pe
blocuri vechi, „comuniste”, însumând trei terase experimentale cu o suprafața de
900mp, o premieră în România până atunci. Toate celelalte clădiri erau construcții
private, mall-uri, hoteluri, hipermarketuri și în extrem de rare cazuri clădiri publice
( Centrul de Agrement „Trotuș” din Comănești ).
Am fost atenționați că nu o să realizam niciodată acest proiect pentru că „nu
se poate”, pentru că „ce e asta ?! parca am văzut prin Paris, da, e haios...”. Tocmai
condescendența celor ce ar fi trebuit să înceapă implementarea acestor soluții încă
de acum zece ani a fost cheia succesului acțiunilor noastre.
Am aflat nu doar că „se poate” deoarece aceste sisteme tehnice sunt recunoscute și reglementate în România încă din 2010 prin publicarea „Ghid privind proiectarea și execuția acoperișurilor verzi la clădiri noi și existente”, ghid elaborat
de „Universitatea de Arhitectură și Urbanism” și INCERC București la solicitarea
Ministerului Dezvoltării Regionale și Turismului, prin Direcția Generală Tehnică în
Construcții, dar și că exista sute de milioane de euro în fonduri europene de „coeziune”, „reziliență”, „mediu” și alte cuvinte frumoase, bani ce ne așteaptă să îi folosim ca să ne transformam orașele. Așteaptă doar voința și puterea de lucru a unei
autorități locale sau centrale deoarece aceste fonduri nu pot fi accesate de entități
private sau ONG-uri fără un Parteneriat Public Privat. Așteptam și noi de aproape
patru ani, nu cu mâinile în sân ci prin audiențe, întâlniri, promovare și multă muncă voluntară ca lucrurile să se miște și să apară „voința”.
Epilog
Doar în București sunt aproximativ 6-7 milioane de mp de terase de bloc, ca referința reprezintă aproximativ o treime din totalul spațiilor verzi. Daca am începe acum
să le înverzim, ar necesita 20-30 de ani pentru a finaliza acest megaproiect de infrastructura urbană. Am putea dezvolta o nouă industrie, pe orizontala și verticala,
am putea atinge anumite ținte de mediu, de reziliența în fața schimbărilor climatice și am putea spune în jurul anului 2050, an de referință în predicțiile științifice
legate de schimbările climatice negative, că am făcut ceea ce era imperios necesar
pentru viitorul nostru.
Am putea...

Concursul de Soluții în arhitectură și urbanism:
calitatea orașelor sustenabile
Emil Ivănescu

Putem vorbi despre un oraș sustenabil
fără procedura Concurs de Soluții?!
Concursul de Soluții este o practică uzuală în orașele europene, singura care poate
asigura atât cea mai bună soluție pentru un sit dat, cea mai bună echipa de proiectare și implicit, răspunsul cel mai sustenabil unui context dat. Legea românească
a achizițiilor, cât și cea europeană, prevede concursul de soluții ca fiind una dintre
cele nouă tipuri de achiziții pe care o autoritate publică sau primărie le poate alege
pentru implementarea proiectelor din bani publici:
„Procedurile de atribuire reglementate de prezența lege, aplicabile pentru atribuirea contractelor de achiziţie publică/acordurilor-cadru sau organizarea concursurilor de
soluţii cu o valoare estimată egală sau mai mare decât pragurile prevăzute la art. 7 alin.
(5), sunt următoarele:
a) licitaţia deschisă; b) licitaţia restrânsă; c) negocierea competitivă; d) dialogul
competitiv; e) parteneriatul pentru inovare; f) negocierea fără publicare prealabilă; g)
concursul de soluţii; h) procedura de atribuire aplicabilă în cazul serviciilor sociale şi al
altor servicii specifice; i) procedura simplificată.”(1)
Din păcate, administrațiile românești nu cunosc această procedura, sau, unele
dintre ele, chiar nu doresc să o aplice. Și atunci ne întrebăm cum putem să obținem
o clădire valoroasă atât urban cât și arhitectural, cum putem să obținem un parc
sau o clădire publică care să poată să crească calitatea vieții locuitorilor?! Asigurarea
doar a rezistenței clădirii și a funcționalității imediate nu generează toți parametrii
calității construcției sau ai calității orașului și nici ai calității vieții (în practică avem
o mulțime de contraexemple). Fiindcă asigurarea calității spațiului urban, a calității
arhitecturii publice, a calității vieții în general, este o condiție, dar și o rezultanta a
sustenabilității. Nu putem discuta despre un oraș sustenabil european, fără a discuta despre procedurile prin care ajungem la un mediu construit de calitate, această
implicând procedura Concursului de Soluții.
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Credeți că vom obține un oraș și un mediu sustenabil prin licitații cu prețul cel
mai scăzut?!
Ne vom amăgi constant prin implementări pe repede-înainte că să mulțumim
un public furios, învățat să trăiască într-un mediu ambiguu, frustrat că nu are aceleași condiții ca într-un oraș într-adevăr european. Dar acel oraș european nu a fost
făcut din licitații cu prețul cel mai mic sau cu programe fără concursul specialiștilor
și profesioniștilor. Sustenabilitatea fără concursul profesioniștilor este o iluzie.
Un exemplu interesant este orașul Almer, considerat cel mai valoros tânăr oraș
al Olandei. Acesta a fost realizat prin anii 70, în poldarului Flevoland, pe modelul
orașului-grădina. De la Orașul-grădina la Orașul-verde, într-un timp foarte scurt,
pe baza unor strategii sustenabile, orașul a devenit din ce în ce mai prosper, devenind astăzi unul din punctele de atracție ale Olandei, dar nu pentru istorie ci pentru
destinații ce implică viață ultra-modernă și politicile de sustenabilitate. (2) Centrul
orașului a fost construit pe baza masterplanului realizat de OMÂ. Conceptul masterplanului a fost soluția câștigătoare a unui prestigios concurs de soluții la nivel
internațional, în anul 1994, câștigat de OMA. (3) Practic, centrul și politicăa urbană
a unui oraș sustenabil european de succes au fost realizate în urma unui concurs
de soluții!
După implementarea acestui proiect, au fost invitați arhitecți celebri să construiască clădiri reprezentative la nivel internațional, astfel încât construcțiile implementate să devină atractori turistici. Astăzi Almere este unul din orașele noi cu
creștere spectaculoasă a nivelului de viață și a densității populației oferind condiții
extrem de bune și sustenabile de locuire, de business ecologic, dar și atractivitate
culturală, artistică și turistică. În Europa mai există exemple de astfel de orașe.
Mă întreb: de ce nu învățăm și noi din aceste exemple, de ce nu aplicăm măcar
10 la sută din strategiile calitative și sustenabile ale acestor orașe pentru a ne îmbunătăți orașele noastre?! De ce nu aplicăm acele proceduri, pe care tot legea noastră ni le oferă, pentru a deveni mai valoroși, mai inovativi, mai atractivi?!Suntem
captivii unor practici învechite, ce devorează resurse și nu generează calitate reală.
Sustenabilitatea presupune calitate. Și această nu poate fi obținută prin improvizații și incoerente.
Note

(1) LEGE Nr. 98/2016 din 19 mai 2016 privind achiziţiile publice CAPITOLUL III/Modalităţi de
atribuire/SECŢIUNEA 1/Procedurile de atribuire/Paragraful 1/Aplicarea procedurilor de atribuire/
ART. 68 emitent: PARLAMENTUL ROMÂNIEI; Publicată în: MONITORUL OFICIAL nr. 390 din 23
mai 2016
(2) https://aiph.org/green-city/guidelines/case-studies/almere-the-netherlands/
(3) https://www.e-architect.com/holland/almere-masterplan-oma

Clădiri de patrimoniu într-un oraș sustenabil?
Pierre Bornowsk

Când vorbim despre patrimoniul construit, conceptul „sustenabil”, foarte popular
și firesc pentru proiectele noi, se lovește de greutatea trecutului. Cum să împaci
intenţiile arhitecturale care dau farmecul orașelor istorice cu bunele intenții legate
de protejarea mediului? Cu siguranţă nu există un răspuns clar la această întrebare
însă mi-am propus să fac niște constatări, pornind, crescător, de la elementele ce
definesc oraşul.
Apartamentul poate fi considerat cea mai mică unitate privată. Este reprezentativ pentru sistemul urban și densitatea specifica aferenta. La scara unui apartament, evoluția către o entitate mai sustenabilă țintește deseori o îmbunătăţire
termică prin intervenții punctuale. Fiecare astfel de intervenţie vine cu problemele
ei:
• pentru schimbarea sistemului de încălzire, de exemplu, se pune problema
distribuției, atât pentru fluidul caloric (unde as putea trage noile țevi de alimentare
fără să stric vizual spațiile interioare) cât și pentru sursa de energie (ah, șarpele
galben care se încolăcește în jurul clădirilor noastre!).
• adăugarea unui sistem de aer condiţionat vine cu vestita unitate exterioară
(denumită și „veruca fațadelor”), din care picură deseori, și cu cea interioară, împreună cu țevile de freon trase lângă ea.
• schimbarea tâmplăriilor vechi (în ciuda eficienței sistemului de geam dublu
simplu, foarte popular în perioada interbelică). În termeni de durabilitate pură, înlocuirea tâmplăriilor de stejar cu PVC nu poate fi considerată un câştig, în termeni
de arhitectură nici atât.
• izolarea unui apartament nu se poate face (în teorie) decât din interior. Dar
atunci se pune problema continuității izolației, a punților termice și a durabilității
în timp a planșeelor, fără a vorbi de pierdere de spaţiu și de elemente decorative
interioare.
În schimb, ventilația apartamentului este o problemă care ar trebui rezolvată,
însă este neglijată în majoritatea cazurilor. Toate punctele menţionate mai sus au
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tendinţa de a ridica nivelul de etanșeitate a unui apartament și creează nevoia unei
ventilații mecanice controlate. Acest sistem înlocuieşte ventilația „naturală” anterioară, asigurată de ziduri care „respirau”, nu atât prin materialele folosite, ci prin
toate spațiile interstițiale rămase.
Pentru a găsi un răspuns mai convenabil față de strategiile enumerate mai sus,
recomand o abordare globală, la scara imobilului. Atât îmbunătățirile la nivel de
HVAC, cât și cele ale tâmplăriilor pot fi eficientizate dacă sunt gândite pentru construcția în ansamblul ei. Când vine vorba de izolație, este clar mai eficient să izolezi
un imobil din exterior, dar aceasta intervenţie ridica problema alterării fațadelor.
Pentru un imobil interbelic sau neoromânesc de exemplu, pierderea detaliilor care
dau bogăția construcției și, implicit, a orașului este de neînlocuit. Se creează, astfel,
o relaţie imposibilă la prima vedere între dorinţa de a salva patrimoniul și cea de a
fi mai eficient energetic.  
Totuşi, daca privim locuințele colective ca pe construcții mult mai eficiente termic decât casa izolată, pentru cazurile unde valoarea istorică și arhitecturală este
mare, limitarea răspunsurilor „termice” nu mai apare ca o dramă.
Una dintre cele mai complexe componente ale orașului este cartierul. Este și
cea care face viata în oraş cea mai plăcută. Aici, locuitorii ar trebui să poată să îşi
desfășoare toate activitățile obișnuite (lucru, şcoală, cultură, cumpărături...). Faptul de a avea aproape majoritatea activităților reprezinta sustenabilitatea orașului
prin definiţie. Aceasta scară este din păcate lăsată de o parte de către autoritățile
orașelor românești. Exista varii motive: lipsa de viziune și de oameni competenți în
instituții, lipsa de cerere din partea cetățenilor, care au pierdut contactul cu cartierul din cauza mașinii, fie că vorbim de mașina lor, cu care se deplasează din ce în ce
mai des, sau de cele care blochează sistematic trotuarele.
La scara unui oraş, patrimoniul se citeşte ca un sistem urbanistic. Un șir de
spații publice create de construcții private și publice. La scara macro, tendinţa se
inversează: urbanismul din trecut ținea mai mult cont de contextul geografic, morfologic, natural pentru a dezvolta oraşul într-un mod inteligent. În alte cuvinte,
tendința urbanistică actuală este cu un pas înapoi față de ce știau să facă strămoșii
noștri. Pentru că un oraş trebuie să fie prin definiţie mai durabil decât construcțiile
care îl compun, cheia este gestiunea spațiului rămas, cel pe care îl împart locuitorii lui. Vorbim aici de axele de distribuție (drumuri, râuri, metrouri…), dar și de
zonele verzi (parcuri, grădini, drumuri…), de piețele (atât cele agro-alimentare cât
și intersecțiile care punctează axele orașului), de funcţiile publice împrăștiate prin
oraş (școli, instituții, spitale…) și de viața culturală (teatre, opera, cinema…). Aceste spații „libere” reprezintă cel mai valoros tezaur care ne-a fost transmis din trecut
și trebuie întreținut cu mare grijă și viziune.
În concluzie, exista mai multe scări la care poate fi gândită relația între patrimoniu și sustenabilitate. Am putea spune că o clădire istorică este prin defini-
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ţie sustenabilă, considerând vechimea ei și faptul că raportul între efortul necesar
pentru construcția sa raportat la timpul de folosință este mult mai mic decât ar fi
pentru o construcţie recentă.
Observăm că, la scară mică, tehnologia aduce clar oportunităţi de îmbunătăţiri,
dar că uneori poate să aibă efecte nefaste asupra arhitecturii și imaginii orașului. În
schimb, la scară mare, tendința este inversă și pare ca nu mai reușim să construim
oraşe coerente. Oraşul a devenit egoist și dezinteresat de istoria lui.
Sunt de părere că înainte de a dori să schimbăm locurile în care trăim, uneori
distrugând lucruri de valoare pentru „binele nostru”, ar trebui să încercăm să ne
adaptăm. Izolația cea mai la îndemână este puloverul și ar trebui să fie normal ca
iarna temperatura în casă să fie mai mică decât vara!

Orașele din lemn
Marius Șoflete

Verile sunt din ce în ce mai toride și iernile actuale sunt mai mult o toamnă prelungită, în care zăpada și bătăliile cu bulgării sunt mai mult amintiri plăcute.
„AMR” până când schimbările climatice vor depăși pragul
de ireversibilitate
De curând s-a afișat un ceas în marile capitale europene, disponibil online pe CLIMATECLOCK.WORLD - care arată o numărătoare inversă cu cât timp mai avem
până când schimbările climatice vor depăși pragul de ireversibilitate, adică acel
punct de la care întrăm într-un fel de eră glaciară în care clima se va schimba fundamental, și nu în beneficiul umanității sau al vieții.
Acest pas nu este chiar așa departe precum ne-am imagina: din acest moment
mai avem 7 ani în care mai putem lua măsuri de diminuare a încălzirii globale.
trebuie să reducem fundamental emisiile de gaze cu efect de seră, pentru că de aici
încolo atmosfera Pământului mai poate suporta cel mult 300 de miliarde de tone de
Co2 aruncate în aer.
În același timp, plămânul planetei – pădurea – dispare văzând cu ochii și zilnic
pierdem suprafețe importante de pădure. Doar în România dispar 3 hectare pe oră
defrișate în mod abuziv.
Îmi aduc bine aminte de vijelia puternică din 94, care a ras pur și simplu aproape toată pădurea din orașul meu natal - Covasna cunoscut sub numele de orașul
izvoarelor și al pădurilor. Într-o singură noapte, datorită coliziunii unui front de
aer rece din Siberia cu un front de aer cald mediteraneean în dreptul Carpaților
de Curbură – peste 70% din dealurile împădurite din aceasta zonă au fost puse la
pământ.
Chiar dacă la acea vreme eram doar un puști de grădiniță, am în fața ochilor
imaginea dezolantă a unei păduri îngenunchiate și a dealurilor pline acum de trunchiuri doborâte, ca un câmp de război. Instant peisajul s-a schimbat fundamental și
întreaga comunitate a resimțit fenomenul. Asta a fost unul din evenimentele mar-
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cante din viața mea, care m-a făcut să îmi doresc să studiez destul de mult natura și
științele exacte pentru a înțelege fenomenele din jur.
Suntem în momentul de față aproape 8 miliarde de oameni pe această planetă
și până în 2050 vom fi în jur 10 miliarde de oameni.
Toți acești oameni vor avea nevoie să locuiască undeva - și de aici cererea permanent crescătoare de construcții noi, ceea ce e minunat pentru cei din sectorul
construcțiilor, pentru că vor avea o pită de mâncat în următorii 30 de ani cu siguranță!
Și ce opțiuni de construire avem?
Azi cel mai folosit material de construcție este betonul, fabricat din ciment, nisip,
pietriș și apă. Cimentul la rândul lui este fabricat din piatră de calcar și argilă arse
împreună într-un cuptor la 1450 de grade timp de 3 ore, consumând de cele mai
multe ori combustibil fosili. Rezultatul este că pe lângă metrul cub final de beton
realizat, pe care îl pui în casă, mai arunci în atmosferă vreo 800 de kilograme de
CO2 rezultat în urma arderii.
Betonul e secondat de metal, folosit fie ca armătură în betonul armat, fie de
sine stătător. Este cel mai rezistent material de construcție folosit până acum în
industrie. Se pot face structuri inteligente din metal, mai ales la deschideri foarte
mari și forme complicate, dar la fabricarea unui metru cub de oțel se sapă adânc în
munți după minereul feros, care apoi se topește și se retopește pentru a scoate din
el fierul, proces prin care se ard exclusiv combustibili fosili care pot produce energia
necesară topirii acestui material dur. In final rezultă pentru un metru cub de oțel
fabricat peste 2,50 tone de CO2 aruncate în atmosferă.
In acest fel industria construcțiilor e responsabilă de 40% din emisiile mondiale de CO2 în atmosferă și are cea mai mare pondere în raport cu celelalte activități
ale omenirii, pentru că toate celelalte industrii create de om degajă în total sub 30%
din nivelul de CO2 iar tot transportul internațional - mașini, avioane, vapoare degajă 22% din totalul de CO2.
Soluția PARE simplă! Plantăm copaci care să absoarbă tot acest CO2 degajat.
Dar pentru a reduce impactul total al industriilor noastre ar fi necesar 1,2 trilioane de copaci pe toată suprafața terestră, pe lângă cele 3 trilioane existente adică
să reîmpădurim aproape 30% din suprafața planetei Și să pierdem 30 la sută din
suprafețele agricole de unde le scoate mâncare. Păi bun, și atunci am mai încăpea
oare și oameni și copaci? Unde îi mai punem pe cei 2 miliarde de oameni ce vor veni,
care la rândul lor vor mai avea nevoie de alte 0,4 trilioane de copaci care să le preia
amprenta adăugată de CO2!
În plus, un copac proaspăt plantat are nevoie de câțiva zeci de ani să lucreze
ca magazie activă de CO2, pentru că până la vârsta de 10 ani un brad / molid este
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considerat puiet, e o perioadă în care are nevoie de grijă și protecție pentru a supraviețuii. Aici omul poate fi de folos, dar și natura are mecanismele ei. De pe la 15 ani,
până spre 30, bradul devine adolescent și rebel și crește foarte mult pe verticală,
de zici că s-a apucat de basket, după 30 - intrat în perioada de maturizare, acum
este perioada în care formează foarte multă masă lemnoasă absorbind CO2 din
atmosferă, pe care îl sintetizează în celuloză. De pe la 70 - 80 ani copacul începe să
îmbătrânească, toate luptele cu forțele naturii - vânturi, zăpezi, greutăți, friguri,
dar și insecte și dăunători își spun cuvântul și ușor ușor începe să se degradeze și
să degaje mai mult dioxid de carbon prin respirație decât reușește să mai producă
prin fotosinteză și de aici încolo el de fapt devine o resursă bună de utilizat, pentru
că în momentul în care un astfel de copac este scos din pădure, în locul lui au șansa
de a crește cel puțin alți 4 puieți și ciclu se reia. Și atenție - exploatare nu înseamnă
defrișare, adică tăiere necontrolată, fără logică și la ras - pe principiul să tai tot
ce prinzi - cum din păcate asta se întâmplă tot mai des în România, ci exploatare
înseamnă să identifici copacii care au ajuns la bătrânețe și prin a căror scoatere din
pădure - te poți bucura și de resursa de lemn dar și alți puieți se pot bucura de o oază
de lumină și de o șansă la viață! La baza marelui copac nimic nu crește!
1 metru cub de lemn format în copac, absoarbe 900 kg CO2, din care 300 devin
celuloză și 600 redevin oxigen. Să spunem că am exploatat copacul, l-am tăiat și
l-am procesat, adică am investit niște industrie în el, care la rândul ei poluează, adică degajă același gaz pe care până acum l-am menționat de 10 ori, dar toate emisiile
ajung pe la un 300 de kilograme, ceea ce înseamnă că în momentul în care copacul
a ajuns material de construcție - adică s-a transformat într-o casă - a contribuit în
continuare cu peste 600 de kilograme de CO2 înmagazinate.
Și mai e un lucru – între bogățiile României se numără și cutremurele de pământ. O dată la câteva zeci de ani ni se clatină un pic pământul de sub picioare și
casele noastre dau să fugă! Dar cutremurul afectează o clădire prin forța seismică
ce apare datorită mișcării pământului de sub construcție, iar această forță e de fapt
rezultată de greutatea clădirii, pentru că e o forță de inerție. Cu toții resimțiți forța
de inerție când suntem în trafic de exemplu. Toți am mers o dată cu un autobuz
și mulți dintre noi ne-am avut șansa de a ne simți ca un cartof strivit de parapeți,
scaune sau barele din autobuz.
Cu cât ești mai solid, cu atât te strivești mai tare, pe tine sau pe vecin. Așa și la
o construcție: cu cât construcția e mai grea, cu atât forța ce o afectează e mai mare.
Și uite un secret din inginerie! Lemnul e la fel de rezistent ca betonul uzual folosit
în construcții, doar că e de 4 ori mai ușor! Și atunci nu e firesc să ne dorim clădiri
mai ușoare dar la fel de rezistente?
Multă lume spune, pe bună dreptate, că lemnul arde și că nu e bine să construim cu el. Așa este, nu neagă nimeni că descoperirea focului ne-a făcut să evoluăm
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foarte mult și de aia suntem aici cu toții. Dar lemnul când arde formează o cenușă
pe el și nu lasă flacăra să se mai propage în continuare. In plus, în stilul nostru modern de viață, nu prea mai avem foc în jur.
Apoi lemnul scârțâie - da, pentru că din lemn ies cele mai bune viori, dar dacă
atunci când pui lemn pe lemn pui și o mică bandă de cauciuc, nu mai ai problema
asta. Apoi lemnul face ciuperci și insecte. DA - orice ciupercă e comestibilă cel puțin
o dată, dar ciupercile și insectele adoră lemnul verde și gustos, dacă uscăm cum trebuie lemnul, nu mai e interesant nici pentru ciuperci și nici pentru insecte.
Și atunci cum punem 10 miliarde de oameni și 4,2 trilioane de copaci împreună?
E clar că la un moment dat se vor suprapune. Deja ne suprapunem. Și sunt mai
multe exemple în lume de blocuri din lemn construite și merită menționate:
– HoHo Viena - 24 de etaje, 84 m înălțime, 25.000 de m pătrați
– MJØSTÅRNET, Brumunddal, Norvegia, 18 etaje | 85.5m înălțime | 2019,
Su: 16.000 m² din care 3.200 m² pt. 33 locuințe | 2.560 m² pt. 72 camere hotel |
3.200 m² birouri | 4.900 m²
– ILOT BOIS ET BIOSOURCE, Strasbourg, Franța, 11 etaje | 38m înălțime |
2019
Putem proteja pădurea nu prin a ne lega cu lanțuri de copaci, ci prin a îi da lemnului adevărata valoare de care noi ca omenire avem nevoie, pentru că vom construi
continuu! Și dacă avem grijă de pădure, ea va crește și ne va ajuta în continuare.
În România se formează anual 58 de milioane de m3 de pădure și sunt recoltați
(oficial) 38 de milioane de metri cubi. Problema noastră sunt defrișările ilegale ce
țin de educație și corupție, ce duc la abuz și lăcomie, uitând complet de gestionarea
responsabilă a pădurii.
Suntem oameni, ființe sociale cărora ne place să trăim împreună și vom construii în continuare orașe.
Putem la fel de bine ca în loc să mutăm munții de piatră în oraș, prin betoane și
asfalt să mutăm pădurea între noi, trăind mai aproape de natură și poate împăcați
cu natura.

Energie
Energie: Consum și Producție
Georgian Albu, Dalia Stoian

Pentru ne atinge țintele climatice problema energiei în orașe poate fi privită din trei
direcții: consum, producție și infrastructură.
Plecând de la cei mai mari consumatori pe sectoare până în 2030 trebuie să
obținem o eficiență energetică ridicată, de cel puțin 32.5% (cota minimă stabilită
pentru 2030 prin Directiva UE privind Eficiența Energetică);
Conform Eurostat, consumul final de energie este în mare parte acoperit de
trei sectoare: Transport, Clădiri, Industrie. Asupra lor intervențiile au cel mai mare
impact la nivel de consum.

Transportul necesita o electrificare puternică, doar 6% din consum este din
energie electrică, și o tranziție către combustibili verzi pentru a putea consuma
energie produsă sustenabil.
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În cadrul orașelor sunt foarte multe oportunități de a reduce consumul de
energie, fie că este vorba de transportul alternativ, transportul în comun sau soluții
de ridesharing. Un exemplu foarte bun este modelul Shenzhen care a reușit să își
actualizeze flota de autobuze cu autobuze electrice1. Un pas mai departe, acestea ar
putea alimenta o clădire sau un alt consumator static atunci când nu sunt în uz, așa
cum sunt folosite cele de la BYD2.
În cazul clădirilor, chiar dacă noile construcții pot fi realizate sustenabil, sunt
necesare intervenții asupra fondului construit existent. Acestea necesită reabilitări
termice și de etanșeitate ca prim pas, urmate de modificări la modalitatea de încălzire și răcire și nu în ultimul rând actualizarea consumatorilor, fie că e vorba de
iluminat LED sau de electrocasnice eficiente.
Pentru producție ținta asumată la nivel european este de a avea o contribuție
integrală a surselor de energie regenerabilă în consumul final până în 2050.
La momentul actual, în România, conform ultimelor rapoarte, cota regenerabilelor este de doar 24.5% în consumul final, iar ținta pe care ne-am asumat-o pentru
2030 este sub media europeană de 32%, însă rapoartele Transelectrica arată că nici
măcar această țintă nu o putem atinge.
Dacă ne uităm la mixul energetic al României putem observa că deși la nivel
mondial energia solară are cel mai mare potențial dintre sursele de energie regenerabilă, ea reprezintă doar 2.6% din total. Demersuri există, precum programul
Casa Verde fotovoltaice, care însă merge într-un ritm încetinit și înfrânează pe moment evoluția prosumatorilor în România.
Cu toate acestea, prosumatorii sunt în continuă creștere, ultimele cifre arată că
avem mai bine de 1700 de prosumatori cu o putere instalată de aproximativ 11kW.
La nivel urban această soluție ar putea fi extinsă prin crearea de comunități de energie prin care prosumatorii pot face transfer de energie între ei.
O altă oportunitate pe care o au orașele sunt în energia eoliană, care în momentul de față este concentrată în mare parte în zona Dobrogei. Acestea ar putea
fi exploatate prin soluții care pot fi integrate în mediul urban și care pot fructifica
curenții de aer existenți.3
Un alt element cheie al sistemului energetic bazat pe surse de energie regenerabilă este stocarea, pentru care este nevoie de avansuri tehnologice pentru a putea
depozita energia într-un mod sustenabil și eficient. O astfel de inovație este cea
a cercetătorilor de la Universitatea de Tehnologie Chalmers din Elveția de baterii
reîncărcabile de beton. Având în vedere reabilitarea pe care o necesită fondul con1
https://www.ellenmacarthurfoundation.org/assets/downloads/Shenzhen_-Case-Study_
Mar19.pdf
2
https://www.springwise.com/innovation/mobility-transport/electric-school-bus-byd
3
https://www.springwise.com/innovation/architecture-design/papilio-wind-powered-streetlamp-tobias-trubenbacher
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struit această soluție ar putea fi folosită pentru a transforma blocurile existente în
baterii pentru întregul oraș.4
În final, pentru a fructifica la maxim toate oportunitățile unui oraș este nevoie
de o infrastructură puternic conectată și inteligentă prin care sistemul energetic
poate fi mult mai dinamic și să se adapteze în timp real schimbărilor de consum/
producție.

4
https://www.springwise.com/innovation/property-construction/cement-batteries-sustainable-buildings

Digitalizare și inovație
(Nevoia de) mentalitate „smart” pentru orașe
sustenabile?
Radu Puchiu

În anul 2010, un grup de entuziaști olandezi se adună pentru a crea o comunitate neutră energetic. Primesc ajutorul unei companii de planificare urbană, Space
& Matter1, și bun bazele unui mic cartier pe unul dintre canalele Amsterdamului.
Până acum nimic nou. În fond astfel de inițiative se petrec peste tot în lume iar
dezvoltări urbane în zone mai puțin obișnuite sunt realizate permanent.
Ce aduce nou însă Schoonschip, noul cartier din Amsterdam? În primul rând
totul este gândit în jurul unui set bine definit de valori ale comunității de rezidenți, dincolo de neutralitatea energetică și modelul circular îmbrățișat. Aceste
valori sunt preluate apoi în dezvoltarea urbană ce aduce soluții inovative, de la un
smart-grid local de panouri solare, care dă posibilitatea unui schimb de energie
între rezidenți, până la tehnologii de a extrage energie și nutrienți din apele uzate. Soluțiile „nu doar protejează oamenii împotriva naturii dar protejează natura
însăși”, spune Sacha Glasl, cel care a planificat din punct de vedere urbanistic
zona.
Am ales acest exemplu – cartierul Schoonschip a adunat până astăzi mai bine
de 46 locuințe și peste 100 de rezidenți – pentru că modelul de abordare a dezvoltării urbane se schimbă iar această schimbare nu vine numai la nivel de reguli urbanistice sau intervenții tehnologice – ea vine la nivelul unui nou tip de mentalitate,
a unui nou stil de viață.
Estimările ONU2 arată că mai bine de două treimi din populația globală va trăi
în zone urbane până în 2050. Această „mutare” către oraș nu trebuie să vină însă
la pachet cu o calitate a vieții mai scăzută. Cu toate acestea orașele sunt prinse în
această capcană a dezvoltării – rapiditatea cu care se cer noi ansambluri de locuințe sau birouri și posibilitatea de a gestiona un proces de dezvoltare sustenabilă.
Presiunea pusă de dezvoltatori imobiliari, la care se adaugă cererea tot mai mare
http://www.spaceandmatter.nl/schoonschip
https://www.un.org/development/desa/en/news/population/2018-revision-of-world-urbanization-prospects.html
1
2
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de locuințe venită dinspre public, este greu de stăpânit de la nivel de administrație
locală și aceasta este o realitate a majorității orașelor.
Dar riscul mare vine din ignorarea nevoii de schimbare a mentalității privind
sustenabilitatea. Orașele se preocupă în general mai mult de gestionarea unei relații cu dezvoltatorii imobiliari decât de a asculta comunitățile locale și, mai ales,
de a gândi pe termen lung soluții colaborative de dezvoltare. Extrapolând modelul
propus în Schoonschip, e posibilă așezarea unui set de principii înainte de a discuta
orice dezvoltare urbană? Își pot primăriile asuma riscul de a încetini dezvoltarea
economică, alegând o dezvoltare graduală ce ține cont de mediu? Personal cred că
pe termen foarte scurt orașele vor alege dezvoltarea economică „cu orice preț”. „Luxul” gândirii sustenabile a dezvoltării urbane pare că aparține mai degrabă orașelor
deja dezvoltate.
Propuneri pentru o dezvoltare urbană sustenabilă
Ce-i de făcut totuși? Îndrăznesc să identific câteva posibile răspunsuri care îmbrățișate politic la nivelul administrațiilor locale pot face această trecere către dezvoltare durabilă mai ușoară.
În primul rând impunerea unor standarde pentru clădirile sau dezvoltările noi
dar mai ales impunerea unei abordări circulare a intervențiilor urbane – un bun
exemplu aici este impunerea unui grad de folosire a clădirilor cât mai mare (cladiri
cu întrebuințări mixte, de exemplu3).
În al doilea rând de stopare a demolării clădirilor vechi dar și a unei abordări
mai largi privind intervențiile urbane în cartiere. Un exemplu foarte bun îl reprezintă Bruxelles prin ansamblul de politici urbane, de la contractele de sustenabilitate ale comunității (Sustainable Neighbourhood Contracts) până la preluarea de
către primărie a clădirilor abandonate4. Un aspect important aici: cladirile aparținând administrației locale trebuie să respecte aceleași reguli de sustenabilitate ca
cele impuse dezvoltatorilor.
Un alt răspuns posibil poate fi transparentizarea datelor. La prima vedere poate
părea fără legătură cu dezvoltarea durabilă dar este un factor important de luare a
deciziei la nivel local. A ști permanent care e nivelul de polare, a avea date deschise
despre trafic, eficiență energetică etc. e un punct foarte bun de plecare spre o responsabilizare locală dar, mai ales, pentru schimbarea percepției publice în ce privește
dezvoltarea sustenabilă. Dusă la extrem, această „datificare” a orașului poate duce la
simularea unor modele de dezvoltare sau impactului unor soluții pe un oraș virtual
– aici cel mai bun exemplu este Singapore prin crearea unui oraș „geamăn” virtual.5
https://www.urban-hub.com/buildings/mixed-use-buildings-for-diversified-sustainable-sites/
https://be.brussels/living-in-brussels/urban-development/urban-renewal
5
https://www.smartcitylab.com/blog/digital-transformation/singapore-experiments-with-itsdigital-twin-to-improve-city-life/
3
4
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Nu în ultimul rând, centrarea pe schimbarea comportamentului publicului.
Este poate cea mai grea bătălie a administrațiilor locale – nu e suficient să pui mărești numărul de autobuze, de exemplu, trebuie și cetățenii să își schimbe atitudinea față de a folosi transportul public. Există numeroase exemple de abordare la
nivel de politici ce urmăresc schimbări de comportament – celebrele Nudge Units
din cadrul mai multor guverne locale și centrale.6
Combinate cu o implicare tot mai mare a comunităților locale în găsirea de
soluții, comunicarea permanentă și deschisă cu acestea și folosirea tehnologiilor
noi pentru aceste eforturi pot duce la schimbarea acelui mod de gândire de care
vorbeam în exemplul de început.
Schoonschip a plecat de la o mână de oameni care au spus că vor să trăiască
diferit și au pus laolaltă un cadru de valori comune. Restul a urmat acest cadru. Pentru a deveni sustenabile orașele trebuie să încurajeze comunitățile mici să urmeze
același curs. O combinare a acestui efort cu politici axate pe sustenabilitate la nivel
de oraș poate aduce respectivele orașe ma aproape de acest deziderat al echilibrului
cu natura.
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Cum ne imaginăm viitorul orașului astfel încât
să adreseze mai bine nevoile cetățenilor?
Oana Craioveanu

Discuția despre conceptul de smart city nu este nouă nici măcar în România. Presa
a scris despre, politicienii au vorbit despre, asociațiile și ong-urile fac proiecte despre, dar prea puțini par să fie aceia care au înțeles exact despre ce este vorba și de ce
am avea nevoie „orașe deștepte”.
Ca să începem să deslușim „tainele” unui smart city, ar trebui să plecăm de
la a ne imagina un dialog public în care fiecare cetățean, antreprenor, funcționar
public, adolescent, angajat, rezident sau locuitor temporar, arhitect sau programator, pensionar sau angajat discută și dezbat pe marginea acestei întrebări: cum ne
imaginam viitorul orașului nostru ca el să servească cat mai bine nevoilor tuturor
cetățenilor?
Un astfel de dialog public ar avea loc fata in fata, in strada sau in spatii comunitare, in jurul a zeci de mese care ar invita oamenii sa ia loc şi să-și împărtășească
perspectivele in jurul unui subiect de care fiecăruia îi pasă și își doresc o schimbare
pozitiva.
După un uriaș exercițiu de facilitare a acestor mii de conversații cu sute de
oameni, si de capturare a răspunsurilor si perspectivelor, in ORAȘUL din România,
am putea avea următoarele perspective.
Cum arată orașul viitorului?
Nu neapărat ca orașul familiei Jetson, cu mașini zburătoare și roboți care să ne pregătească masa, trimită copiii la școală sau să ne ajute la treburile casei cât suntem
noi plecați. Cred că până să ajungem aici, mai avem de parcurs niște pași care, o
mare parte dintre ei cel puțin, se regăsesc în aceste rânduri.
Orașul din viitor este un „Smart City” – oraș inteligent care folosește tehnologia pentru îmbunătățirea calității vieții și pentru scăderea impactului asupra mediului și eficientizarea energetică. Utilitățile orașului folosesc predominant energie
regenerabilă, există sisteme inteligente de reciclare și colectare și o infrastructură
pentru vehiculele electrice.
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Are multe parcuri și zone verzi și cetățenii sunt implicați în îngrijirea lor prin
programul „Adoptă o zonă verde”. Are zone panoramice.
Dezvoltarea orașului s-a făcut după un plan urbanistic gândit sistemic și care
a fost respectat cu strictețe. El a fost conceput pornind de la nevoile locuitorilor în
urma unor dialoguri publice între administrație și cetățeni. Prin implicarea locuitorilor în planificare s-a asigurat crearea și menținerea unei imagini unitare a orașului.
Pentru partea tehnologică s-au organizat dezbateri, concursuri de idei și
hackatons (concursuri în care se dezvoltă aplicații software și hardware funcționale) în care au lucrat împreună experți în tehnologie, cetățeni și reprezentanți ai
instituțiilor publice.
Menținerea frumuseții arhitectonice a orașului a fost realizată prin instaurarea „Legii fațadelor” și prin investiții ale administrației în restaurarea clădirilor.
Locuitorii se implică în înfrumusețarea clădirilor în care locuiesc prin programul
„Clădiri înfrumusețate”. O parte dintre soluțiile urbanistice au venit în urma organizării unui concurs de idei pentru oraș venite de la universități, case de arhitectură
și companii din inginerie și tehnologie.
A fost construit un spital de urgență și toți cetățenii au acces la servicii medicale. Este încurajat sportul și mersul pe bicicletă. Printr-un parteneriat public-privat
s-au dezvoltat zone de agrement: piscină publică, parc acvatic, locuri de joacă, zone
pietonale. Printr-o bună strategie de locuințe sociale, la prețuri accesibile, orașul
oferă găzduire tuturor locuitorilor.
Orașul viitorului are numeroase locuri destinate culturii și artelor: teatru de
vară, grădini, spații culturale, biblioteci, spații creative. Hotelul X a fost transformat in Hotel Cultural, un hub pentru artiști în care pot locui, lucra și organiza evenimente și expoziții.
Orașul viitorului este un oraș al dialogului şi cooperării și are mai multe spații
publice în care locuitorii se pot întâlni, discuta și colabora.
Foarte frumos. Dar cum ne deplasăm în acest oraș?
Orașul viitorului are un transport fluid, eficient și cu impact redus asupra mediului.
Principalele mijloace de locomoție sunt bicicletele, transportul public și vehiculele electrice. Au fost construite piste speciale pentru biciclete și pentru autobuze,
inclusiv stații de încărcare electrică. Există și lifturi pentru biciclete în zonele cu
dealuri abrupte.
Mașinile personale se folosesc în regim de partajare (car sharing) și astfel că
se găsește ușor loc de parcare în noile parcări sub și supraterane. Există mijloace
de transport care leagă parcările poziționate în punctele cheie ale orașului. Orașul
este prietenos cu pietonii, s-au dezvoltat mai multe zone pietonale și în weekend
centrul este închis pentru trafic. Străzile sunt mai sigure astfel încât să poată fi
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folosite de toate categoriile de populație: copii, vârstnici, persoane cu handicap,
bicicliști etc.
Mijloacele de transport public sunt conectate la un sistem inteligent și cetățenii au acces la o aplicație în care pot vedea exact orarul. Biletele pot fi achiziționate
electronic. Bineînțeles, există senzori de trafic care transmit informații în timp real
astfel încât se poate asigura inclusiv fluidizarea traficului.
Există și un cetățean al viitorului?
Invariabil. Orașele nu se construiesc singure și de cele mai multe ori ele sunt oglinda cetățenilor lor și a implicării lor în comunitate și dezvoltare.
Cetățeanul viitorului are un spirit civic foarte dezvoltat. Își iubește orașul și se
implică activ în luarea deciziilor privind prezentul și viitorul orașului. Are un simț
de proprietate asupra orașului și își face ascultată vocea. Se implică în proiecte comunitare și investește activ în dezvoltarea orașului. Cetățenii viitorului își cunosc
drepturile și le manifestă. Își asumă lucrurile și știu că este orașul lor, că ei îl construiesc și formează.
Orașul viitorului este un oraș al tuturor indiferent de rasă, etnie, statut, vârstă
etc. Cetățenii sunt toleranți și manifestă respect reciproc.
Cetățeanul viitorului este educat, calm, preocupat de cultură, educație și inovație.
Cum s-a ajuns aici? Prin ore de educație civică în școli, prin acțiuni de implicare comunitară, prin dialoguri publice frecvente pe diverse teme de interes la care
instituțiile publice participă și ascultă activ, prin implicarea ONG-urilor, școlilor,
presei și administrației publice în informare și educare.
OK. Și cine administrează orașul viitorului?
Orașul viitorului beneficiază de descentralizare administrativă care asigură un sistem prin care autoritățile locale sunt mai aproape de nevoile cetățenilor. Instituțiile
nou-create au redus birocrația și comunică transparent și eficient cu cetățenii. Administrația publică, prin guvernare participativă, implică cetățenii în conducerea
treburilor publice și astfel capătă o înțelegere mai clară asupra problemelor comunității și implementează cele mai adecvate soluții.
Cum a fost posibil așa ceva? Ei bine, există un program prin care tinerii sunt
încurajați să se implice în activitățile administrației locale. Instituțiile publice colaborează cu societatea civilă și integrează activitățile ONG-urilor în strategia de
dezvoltarea a orașului. Sunt promovate inițiativele cetățenești și s-a creat un serviciu de acțiune comunitară care să se concentreze pe problemele locale. Li se acordă încredere oamenilor și libertatea de a co-crea lucruri. Administrația facilitează
acțiunile comunitare prin crearea de spații și formate pentru ca cetățenii să se im-
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plice și să contribuie la dezvoltarea orașului. De exemplu, s-au dezvoltat programe
pentru tineri pentru ca ei să poată lucra la proiecte publice cum ar fi construcția
de parcuri. Astfel obțin și sentimentul de proprietate asupra orașului despre care
vorbeam mai sus.
Primarul are întâlniri consultative cu cetățenii și participă la dialoguri de grup
de tipul cafeneaua publică (n.r. World Cafe). Acest lucru a dus la construirea încrederii între cetățeni și administrație.
Un smart city are și economie smart? Sau cum funcționează economia
orașului viitorului?
Statul și mediul privat au încurajat și susținut antreprenoriatul. Școlile de afaceri
și programele de antreprenoriat din școli și universități au pregătit noile generații
în spirit antreprenorial. De asemenea, au fost promovate și susținute inițiativele
antreprenoriale de succes. Astfel că tinerii aleg să rămână în oraș deoarece au programe care le facilitează găsirea unui loc de muncă în companii și incubatoare de
afaceri unde își pot transforma ideile in realitate.
Există spații de lucru colaborative în care antreprenorii din diverse domenii
lucrează și cooperează. Zona industrială a fost transformată în spații de birouri
pentru marile companii care au fost atrase sau au crescut în oraș.
Afacerile locale și micii meșteșugari au fost susținuți și atelierele artizanale au
înlocuit magazinele second-hand din centrul orașului. Alimentele sunt asigurate în
mare proporție de zona rurală din proximitatea orașului. Acest lucru a fost posibil
prin investiții în eficientizarea agriculturii și prin construirea pieței fermierilor locali. De asemenea, în jurul orașului există grădini comune, ale cetățenilor.
Pentru creșterea impactului social pozitiv a fost încurajat antreprenoriatul social și s-a format o comunitate a investitorilor orientați spre impact și finanțări etice.
Inovarea ocupă un rol important în preocupările orașului și s-a creat o platformă cu cele mai relevante cercetări și inovații. Instituțiile publice, mediul privat
și universitățile au parteneriate prin care finanțează proiectele inovative ale universității. Pentru eficientizarea resurselor s-au implementat sisteme de economie
circulară și de utilizare partajată.
Educația și cultura în orașul viitorului. Ce rol au ele?
Educația a avut un rol crucial în construirea orașului viitorului. Educația viitorului
este inclusivă și accesibilă tuturor.
Cu ajutorul specialiștilor, s-a făcut treptat o reformă majoră. Domeniile pe care
s-a pus accent au fost: tehnologia, afaceri și antreprenoriat, mediul înconjurător,
spirit civic și valori umane. Au fost create programe educaționale pentru copii și familii prin care aceștia au fost implicați în proiecte de cetățenie și de mediu. Tinerii
au oportunitatea de a-și desfășura propriile lor proiecte comunitare.
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Au fost introduse în școli cursuri cu tema „comportamentul uman” și ateliere
de lucru în care sa învețe cum să îi respecte și trateze pe alții și ce înseamnă un comportament mai sustenabil. Mediul înconjurător este o prioritate pentru locuitori și
copii învață de mici cum să recicleze.
Deoarece un oraș este un ecosistem complex, care are nevoie de oameni cu
diferite abilități, deci au fost redeschise școlile de meserii.
Pentru susținerea economiei, programa școlară a fost adaptată cerințelor actuale ale pieței muncii și tinerii au acces la programe de învățare în companii. Accesul
la fonduri europene si structurale a fost crescut prin educarea și informarea localnicilor cu privire la modul de a naviga procesele de aplicare si evaluare.
Se investește în imaginea unui smart city?
Cum se promovează acest oraș al viitorului?
Da, se investesc resurse și în această direcție.
Prin formarea unei comunități de oameni creativi a fost conceput un brand al
orașului. Una din campaniile derulate a fost „Humans of Our City – Oamenii din
orașul nostru”, care a promovat diversitatea orașului și a folosit exemplele pozitive
pentru a genera schimbare. O altă campanie a fost „Biblioteca Umană” prin care,
în cadrul unor evenimente, locuitorii puteau interacționa cu oamenii exemplari ai
orașului ca și cum ei ar fi o carte vie.
Definirea unei identități comune a dus la convergență și la dezvoltarea comunității locale. Imaginea orașului promovată intern și extern este aceea de calm, frumusețe, cultură, calitate și inovație.
Orașul viitorului este un oraș inteligent și un pol cultural și antreprenorial.
Acesta ar fi, pe scurt, un smart city.
Micul nostru exercițiu de imaginație a avut, de fapt, loc. În urmă cu cel puțin
șase ani.
Pe 16 iunie 2015, 250 de participanți au purtat conversații la 50 de mese rotunde în care și-au împărtășit părerea despre viitorul orașului Cluj-Napoca: cum
le-ar plăcea să fie, să funcționeze sau să se dezvolte. Nimic cu este mai puternic
decât o comunitate de oameni implicați în conversații concentrate pe subiecte de
care le pasă.
Impact Hub a găzduit astfel cel mai mare dialog public organizat în România,
până la acel moment, deschis tuturor celor interesați să genereze schimbare pozitiva, lăsându-și amprenta asupra viitorului orașului într-un mod activ.
• Cum vedem viitorul orașului?
• Cum putem contribui la transformarea orașului într-un loc în care să ne fie
bine să trăim?
Acestea au fost întrebările la care am căutat răspunsuri împreună pentru a
descoperi care sunt tiparele în modul cum gândim și ne formulăm perspectivele,
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poveștile și aspirațiile, indiferent de vârstă, etnie, religie, limbă, categorie socială
sau nivel de educație.
• În viziunea cetățenilor orașul viitorului trebuie dezvoltat în următoarele arii:
comunitate 30%, urbanism 18%, administrație publică 12%, transport urban 11 %,
economie 10%, cultură, educație și sport 10 %, mediu 6%. Dezvoltarea trebuie gândită strategic, într-un proces integrat pe aceste arii, care sunt interdependente și
trebuie sa fie centrată pe nevoile și interesul cetățenilor.
• Temele de discuții au vizat: 14 % dezvoltare urbană, 13% spirit civic, 12%
administrație publică, 11% transport urban, 9% colaborare, 6% dialog public, 6%
educație, 6% oraș verde, 5% antreprenoriat, 4% spații publice, 3% cultură, 3% incluziune socială, 3% promovarea orașului, 2% sănătate.
• Orașului viitorului este construit cu cetățeni pentru cetățeni. Importanța
dezvoltării comunității este reflectată de faptul că a fost topicul dominant al conversațiilor. Locuitorii cred că dezvoltarea spiritului comunitar si co-crearea sunt
pietrele de temelie pentru orașul care adresează nevoile tuturor cetățenilor.

Evenimentul s-a desfășurat după formatul World Cafe.
Un moderator introduce subiectele de discuție și explică regulile. Participanții
sunt invitați să ia loc, cunosc oameni noi, încep conversațiile și vor avea ocazia să
schimbe apoi masa și să descopere noi parteneri de dialog. În acest fel, dialogul
participativ produce efecte din prima clipă, fiecare persoană implicată având ocazia
să cunoască alți oameni interesați de subiectul în discuție și să descopere idei și
abordări diverse.

Resurse create
Arhitectura unei lumi fără risipă
Studiu de caz: Magazinul Zero Waste
Ana Maria Răducanu

Dacă în designul societății noastre s-a infiltrat o eroare structurală care
ne distruge?
Îți poți imagina un oraș în care nu există noțiunea de „gunoi”? Un oraș ca o sferă
completă, întreagă prin sine însăși, din care nimic nu se elimină ca risipă și totul e
conținut în interior în armonie între toate elementele sale componente. Poți vedea
cum tot ce există pe Pământ nu are unde altundeva să fie aruncat?
Îți poți imagina un bloc fără pubelele de gunoi? Un colectiv de locatari care nu
generează deșeuri și al cărui habitat nu se fragmentează între ce merită păstrat și
ce trebuie aruncat. Și apartamente locuite pe deplin de necesar, fără posibilitatea
de a găzdui ceva fără rost.
Îți poți imagina străzi fără tomberoane? Să te plimbi pe drumuri curate, fără
nevoia de a te debarasa de ambalaje, șervețele sau sticle goale. Poți vedea cum dispare noțiunea „de unică folosință” și cum avem posibilități multiple de a fi creativi
cu tot ceea ce ne înconjoară?
Îți poți imagina cumpărături făcute doar pentru ce ai nevoie cu adevărat? Și
zile întregi în care să nu cumperi absolut nimic? Să poți merge liniștită prin oraș
fără senzația că îți lipsește ceva, că nu ești suficient de frumoasă sau de bine îmbrăcată și fără nevoia de a obține o satisfacție temporară.
Îți poți imagina ca absolut toate produsele pe care le consumi să fie lipsite complet de plastic?
Îți poți imagina cafenele care nu au pahare de luat „la pachet” și care te servesc
direct în cana ta reutilizabilă? Poți visa evenimentele tale preferate fără grămezile
de caserole, furculițe sau paie pentru băuturi, care rămân după ce extazul momentului s-a încheiat?
Îți poți imagina grădinițe și locuri de joacă fără jucării de plastic și vopsele toxice? Și încrederea că următoarele generații vor mai avea posibilitatea de a avea un
loc de joacă?
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Îți poți imagina fântâni cu apă potabilă accesibile în oraș, de unde îți poți umple sticla ta reutilizabilă? Poți simți siguranța de a bea apă de la robinet și poți
vedea spațiul liber lăsat absența PET-urilor?
Toate aspectele vieții noastre zilnice, toate obiceiurile noastre de consum și
toate aspectele care alcătuiesc orașul pot fi reimaginate prin această lentilă a unui
viitor posibil în care am eliminat risipa din designul societății noastre. Această separare a resurselor noastre între „folositor” ‘și „gunoi” ne costă în moduri
pe care abia începem să le conștientizăm. Prin reconsiderarea relației noastre cu
gunoiul eliberăm potențialul existent în tot ceea ce acum tratăm ca risipă. Dacă
ți-ai putut imagina aspectele de mai sus, așa poate fi un oraș atunci când suntem
întregi.
Ce poate fi dincolo de o societate care consumă mai mult decât are
și risipește și ce are?
Un model circular al economiei, industriei și serviciilor, care păstrează tiparul arhitecturii curente a societății ne oferă un respiro, însă nu ne va ajuta să punem frână
colapsului proiectat de cercetătorii care ne avertizează despre impactul schimbărilor climatice1.
Modelul actual de consum este bazat pe exploatarea resurselor naturale printr-un algoritm de creștere infinită. Însă Planeta are o capacitate limitată, avem doar
acest Pământ. Din cauza acestor forțe cu tracțiune în sens invers, în prezent consumăm anual resurse de dimensiunea a 1.8 planete Terra2. Iar o parte considerabilă
din aceste resurse sunt direct dirijate spre a deveni gunoi, ambalajele de unică folosință și sistemele lor de producție fiind doar un exemplu.
Însă structurile prezente s-au rigidizat în așa fel încât uneori pare imposibil
să ne imaginăm că ceea ce tot noi am creat și creăm poate avea și altă formă. Avem
un sistem condamnat la creștere și orice apare să încetinească sau oprească această creștere generează frică și criză. De aceea apariția unor modele de business
care propun Descreșterea ca model economic și de organizare a societății
este privită ca o anomalie. Însă începând cu 1970, datorită economistului român
Nicholas Georgescu-Roegen, se naște bioeconomia, o arhitectură a societății ce plasează economia în sânul biosferei. Aici se restabilește legătura pierdută cu mediul
natural, deconectare care ne-a permis să cauzăm atâta suferință fără să simțim ce
facem cu adevărat. Astfel, Descreșterea devine o alternativă reală, validă prin sine
însăși, un cadru diferit de organizare, și nu o forță care se opune creșterii păstrând
regulile aceluiași joc fundamental greșit.
State of the Global Climate 2020, publicat pe 19 aprilie 2021 de către Organizația Mondială
de Meteorologie.
2
www.theworldcounts.com
1

ECONOMIA CIRCULARĂ, INSTRUMENT PENTRU ECONOMIA SUSTENABILĂ / 551

O astfel de anomalie care adresează structural eroarea de design a risipei sistemice și se aliniază cu principiile descreșterii sunt magazinele zero waste. Primul
astfel de magazin a apărut în Londra în 2007 și în prezent sunt câteva mii în întreaga lume. Aceste magazine sunt Calul Troian al activiștilor de mediu care propun un
model de consum diferit și creează oaze de alternative reale într-o lume sufocată
de deșeuri. Arhitectura propusă aduce soluții atât la nivel sistemic, prin crearea de
lanțuri de distribuție circulare, cât și la nivel individual, prin transformarea obiceiurilor de consum. Persoanele care fac tranziția la un stil de viață fără risipă reușesc
să elimine complet plasticul de unică folosință, își reduc până la 99% deșeurile generate într-un an, își reduc cheltuielile cu 40% față de consumul anterior3.
În România primul astfel de magazin a apărut la Sfântul Gheorghe, un exemplu de inovație marginală într-o localitate mică, însă care poate da dovadă de agilitate în transformarea obiceiurilor de consum. În București există Magazinul Zero
Waste pe strada Buzești nr 20, deschis în decembrie 2020. Acolo s-a concentrat un
nucleu al oamenilor care preferă să ăși procure cele necesare pentru consumul de
bază într-un mod care nu generează deloc gunoi și care îi ajută să își reducă risipa alimentară. Magazinul oferă alimente (cereale, leguminoase, condimente, nuci,
fructe uscate, dulciuri sau biscuiți), produse de îngrijire personală (săpun, șampon,
pastă de dinți, aparate de ras sau absorbante reutilizabile), produse de curățenie
pentru casă (detergenți de rufe, de vase, bureți de vase sau perii), toate fără plastic.
Produsele sunt disponibile vrac, în ambalaje compostabile sau în sistem circular
de ambalaje (primind înapoi recipientele oferite cu anumite produse, pentru a fi
reumplute la producător). Magazinul face promisiunea că cei care aleg să cumpere
de acolo nu vor mai arunca nimic la gunoi în urma achizițiilor lor.
Brusc, prezentul devine locul din care este posibil să luăm acele decizii care
vor construi orașul pe care ni-l imaginam. Generațiile viitoare, dacă le vom păstra
resursele și mijloacele ca să existe, probabil se vor uita spre noi cu recunoștința că
am făcut cea mai grea alegere a umanității, dar și cea mai necesară. Vom fi ales să ne
restabilim ordinea socială în acord cu legea naturală, ieșind din rolul de dominator
al Naturii și din conflictul cu forțe pe care vom fi înțeles că ne e peste puteri să le
controlăm și reintrând în ordinea firească, în care suntem parte a Naturii și unde
avem grijă de sfera care conține tot ce există, tot „gunoiul” și toată „averea” noastră
laolaltă. Așa putem fi când suntem întregi.

3

Zero Waste Home, Bea Johnson

Agricultura urbană. Un oraș sustenabil este unul
care se autogestionează
Cristina Briziou

Grădinile urbane prin producerea de hrană locală precum și compostarea prin valorificarea biodeșeurilor sunt în opinia Urban Cultor printre valorile unui oraș sustenabil în contextul climatic și sanitar actual.
Și dacă am fi mai atenți la resursele gratuite de care dispunem ?
În oraș avem resurse pe care le neglijăm, le ardem, le stocăm, dar care pot deveni inputuri pentru activități precum grădinăritul urban sau compostul.
În Franța, de mai bine de douăsprezece ani, comunitățile însoțite de primarii
aplică în mod natural lemn măcinat colectat în urmă îngrijirii spațiilor verzi pe straturi de flori în parcuri, scuaruri sau în grădini comunitare. Solul acoperit este un
sol viu, un sol sănătos. Lemnul măcinat în straturi conservă umiditatea, împiedică
plantele nedorite să apară, se transformă în timp devenind hrană pentru microorganismele benefice din sol. Mai mult, lemnul măcinat este o componentă esențială în cutia pentru compost din curțile cetățenilor și din instalațiile de compostare
de proximitate, instalate la inițiativa comunităților din zonele urbane. El ajută la
structurarea compostului și la menținerea echilibrului carbon-azot. În România ne
dorim cât mai multe primării care prin serviciile de întreținere spații verzi să sensibilizeze prin puterea exemplului și prin campanii de comunicare cetățenii să valorifice această resursă și să o folosească în grădini și la compostare.
Stop depozitării la groapă de gunoi a biodeșeurilor
care pot fi valorificate local
Un oraș care compostează reduce cantitatea de deșeuri biodegradabile care sfârșesc în pubelă cu deșeuri menajere destinate gropii de gunoi. Și implicit se diminuează costul facturii pentru salubrizare precum și cantitatea de emisii de gaze cu
efect de seră rezultate în urma transportului și managementului fracției umede.
Despre compostare putem vorbi mult și părerile sunt împărțite dar puține comunități compostează cu adevărat în România și pot avea o părere avizată. Este
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drept orice proiect de acest gen presupune timp și dedicare, pasiune și recompensă
mai mult morală decât pecuniară.
Timid, apar doritori să composteze în zonele urbane pentru că înțeleg importanta acestui gest, dar se lovesc de prea multă birocrație, aprobări, taxe, lipsa de
informare și consiliere din partea autorităților. Cum ar fi dacă autoritățile ar fi cele
care ar veni către cetățeni ? Cu campanii de sensibilizare, proiecte pilot, materiale
de comunicare în școli, formări pentru angajații proprii și pentru persoanele care
doresc să practice meseria de ghid compostare sau referent de locație de compostare, așa cum se întâmplă în Franța sau Belgia. Și îndrăznim să mergem mai departe : cu găletușe de colectare biodeșeuri și cutii pentru compost oferite gratuit. Sunt
foarte multe site-uri ale primăriilor care scriu despre compostare și despre legea
181/2000 privind gestionarea deșeurilor nepericuloase compostabile dar foarte
puține invită oamenii să recupereze gratuit materiale cu care pot pune în aplicare o
astfel de inițiativă …
Numai avantaje și totuși așa de puține proiecte…
Humusul rezultat în mod natural în cutiile de compost din oraș poate înlocui pământul bătătorit care se transformă în praf pe timp de vară și noroi pe timp de
iarnă în „spațiile verzi” din orașe. Aceste spații sunt din ce în ce mai mult ocupate
de șoferi care se cred printr-o lege invizibilă îndreptățiți să acapareze aceste locuri
care pot deveni de fapt refugiu pentru biodiversitate.
Un scuar nu trebuie neapărat cultivat cu gazon sau flori anuale în fiecare an.
Costurile sunt imense, personalul insuficient, rezultatele insuficiente. Aici putem
aduce humus rezultat din compostare, flora spontană, plante aromatice perene,
totul acoperit cu mulci din lemn măcinat.
Transformăm astfel un spațiu gri, gol, sărăcăcios și trist într-un petec de verdeață, gazdă pentru albine, insecte, și zona de absorbție a apei în cantități excesive.
Aceste spații pot apărea pe stradă dar și pe acoperișurile clădirilor. Au început să
apară informații despre acoperișuri verzi, beneficiile acestora și actori care garantează perenitatea unor astfel de proiecte. Cu cât avem mai multe zone amenajare
cu vegetație cu atât putem lupta împotriva „insulelor de căldură” cu disconfortul
termic pe care îl provoacă, a prafului care se depune peste tot inclusiv în plămânii
noștri. Mai mult, un sol bine structurat și populat de rădăcini puternic ancorate absoarbe cantități impresionante de apă, care astăzi ia cu asalt sistemul de canalizare
și creează adevărate lacuri prin București și nu numai.
Grădini urbane și nu gazon
Dispunem de spații pe care le cultivăm cu flori, cu gazon pe care îl udăm utilizând
cantități enorme de apă potabilă în speranța că va rămâne verde. Dacă am profita și
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am folosi aceste spații că și mini grădini comestibile sursă de legume și plante aromatice pentru cei mai puțini norocoși? Putem exploata astfel de spații combinat cu
zone restricționate traficului cu automobilul pentru a evita poluarea legumelor. O
grădina comunitară de 4 000-5 000 metri pătrați parte poate furniza salată, ceapă,
pătrunjel, leuștean, mărar pentru 600-700 familii. Acestea sunt însă aduse de la
sute chiar mii de kilometri, sunt tratate pentru a rezistă transportului și de multe
ori devin risipă alimentară pentru că suntem mereu nevoiți să cumpărăm mai mult
decât de trebuie pentru o masă. România este o țară care iubește să grădinărească.
Până în anii 2000 mulți dintre copii încă aveau unul dintre bunici la țară și mâncau
căpșune din grădina. Salutăm inițiative precum „Grădina din Gura Siriului„sau „Eu
Trăiesc într-un Chibrit”, care se luptă pentru a păstra viu acest spirit de grădinărit
prin inițiative de grădinărit urban. Ne dorim cât mai multe proiecte de compostare
urbană precum „Food for the Earth, Composting Communities for Climate” inițiat
de Urban Cultor și sponsorizat de Uniunea Europeană prin Climate KIC și Ashoka
România, încă din primăvara anului 2021.
Pare logic totul, dar ne întrebăm: de ce aceste proiecte nu sunt în planul de
acțiune al consiliilor locale ? De ce ne încăpățânăm să asimilăm noțiunea de „curățenie” cu frunze aspirate sau suflate cu echipamente scumpe care consumă energie,
poluează, doar pentru ca aceste resurse să ajungă în saci de plastic. De ce lemnul
de la toaletarea de multe ori excesivă a unor arbori, dispare fără urmă în loc să fie
măcinat și folosit că și resursă? Și oare este un efort prea mare atunci când recondiționăm tehnic o clădire să transformăm acel acoperiș al blocului într-unul verde?
Aceste investiții care ar putea fi mult mai abordabile dacă ar fi negociate pentru un
cartier întreg de exemplu.
Un oraș sustenabil este acela care asigura drepturile fundamentale ale cetățenilor săi, inclusiv dreptul de respiră aer curat și a se hrăni sănătos. Așa că haideți
să ne mobilizăm pentru a facilita genul acesta de proiecte de îndată ce suntem contactați de oameni pasionați și dedicați care doresc să ne ofere nouă tuturor puțin
din timpul lor.

Societate
Scrisoare către un viitor sustenabil
Cătălina Olteanu

Dragii mei locuitori ai unei societăți sustenabile,
Au trecut mai bine de cinci ani de când a fost adoptată Agenda 2030, iar situația pare că nu s-a schimbat cu mult.
În 2021, într-o societate/capitală care se dorește a fi multiculturală și deschisă, încă avem cartiere fără infrastructură, fără apă sau energie electrică. Grupurile
vulnerabile încă nu au acces la drepturi depline, iar pentru unii, acestea sunt doar
pe hârtie.
În fiecare sector al capitalei sau județ există cartiere sau sate care sunt lăsate în
urmă, la marginea societății. Este vina lor? Sau vina sistemului care nu intervine și,
mai ales, nu oferă oportunități echitabile și egale tuturor cetățenilor ținând cont de
etnia lor, de statut, gen, dizabilitate etc.
Nici în domeniul educațional nu ne putem lăuda. Avem elevi care renunță la
visul lor doar pentru că nu își permit luxul de a urma un liceu sau o facultate. Este
greu de crezut, însă de foarte multe ori culoarea pielii, genul sau zona în care locuiești nu îți oferă prima șansă în educație și te aruncă în brațele absenteismului și
abandonului școlar.
Îmi doresc ca până în 2030 prejudecățile despre fete și femei să nu le mai îngrădească accesul la o educație de calitate, iar cele care provin dintr-un mediu vulnerabil să fie sprijinite, potrivit nevoilor lor, în continuarea studiilor.
Discriminarea și rasismul în educație sunt piedici în asigurarea unei educații
de calitate. Fiecare copil trebuie să fie ascultat și ajutat să-și îndeplinească propriul
vis, cu toate că realitatea de acasă înseamnă sărăcie, iar sărăcia înseamnă mai mult
decât lipsa meditațiilor. Da, încă sunt copii care învață la lumina lumânării.
Și cireașa de pe tort? Încă avem școli sau clase segregate pe criteriu etnic. Adică,
în anumite comunități, copiii romi au școli separate. Asta înseamnă calitate scăzută
în educație, care va face ca în acel viitor sustenabil să se perpetueze situația din
prezent. Existența celor care sute de ani au fost lăsați la marginea societății riscă să
rămână la fel și în viitorul sustenabil pe care ni-l imaginăm. Îmi doresc să nu. Mă
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tem că, dacă nu investim astăzi în prezentul nostru, adică în oameni, oferindu-le
șanse echitabile, cele 17 obiective ale Agendei 2030 vor rămâne pe hârtie, în loc să
construiască o societate sustenabilă.
Știm ce avem de făcut, însă nu reușim să vedem că dezvoltarea unei societăți
sustenabile înseamnă binele fiecărui grup vulnerabil.  
O societate sustenabilă este una care investește în educație incluzivă de calitate pentru fiecare copil, indiferent de etnie, rasă, statut social, mediu de rezidență,
religie etc., și în care drepturile sunt reale, nu doar pe hârtie.
Îmi este greu să-mi imaginez o societate sustenabilă acum. Îmi doresc să existe
și pentru asta vom lucra în următorii ani, cu sau fără strategie. Pentru că sustenabilitatea înseamnă mai mult decât cuvinte sau concepte, ea este despre oameni. Toți.
Cu drag,
Cineva care crede că încă mai poate schimba lumea

Comunități sustenabile
Un viitor al orașelor nu este posibil fără comunități
implicate
Alina Kasprovschi

București, chiar în centrul orașului. O curte interioară între câteva blocuri înalte, o
grădină pe care nu prea o vede soarele și zidul unei curți vecine, supraînălțat cu un
strat anti-efracție din cioburi mari de sticlă. Un spațiu al nimănui, ultimul loc unde
te-ai aștepta să vezi artă și spirit de comunitate.
Și totuși, în 2016, Grupul de inițiativă civică Cișmigiu picta zidul dintre
blocuri cu povestea locului de dinainte de-al doilea război mondial, și invita vecinii
la concerte de muzică și proiecții de documentare. Cu o microfinanțare de doar
2.000 de euro, proiectul de cultură „de bloc” a început să aducă împreună vecinii
din cartier1. Cinci ani mai târziu, grupul de inițiativă civică a trecut prin programe
multi-anuale de grădinărit, peisagistică, educație despre poluare, și a devenit partenerul de discuție al autorităților în ceea ce privește întreținerea și dezvoltarea
parcului istoric.
Pentru asta, a fost nevoie ca un grup de oameni să își ia din timpul lor, de multe
ori voluntar, să dezvolte proiecte, să scrie petiții, să meargă în întâlnirile Comisiei
de mediu, să înțeleagă bugete și documentații tehnice. Dar, mai ales, să câștige și
să păstreze încrederea comunității, că împreună contribuie ca în cartier să fie mai
bine, într-un fel în care nimeni nu ar fi putut să o facă singur.
E o poveste care se repetă în București și în alte orașe din România cel puțin din 2009, de când organizația nonguvernamentală CeRe a început să dezvolte
primele grupuri de inițiativă2: câțiva vecini preocupați de aceeași problemă sau
oportunitate, care dau din timpul lor pentru binele comun. În toți acești ani, Inițiativa Favorit a obținut transformarea fostului cinematograf din cartier în centru comunitar, Grupul de inițiativă civică Tei a reușit retrocedarea a mai mult de 10.000
de metri pătrați din parc de la Circul Globus, grupul din Iași a obținut replantarea
de tei maturi, pe locul celor tăiați abuziv din centrul orașului, iar grupul din strada
Lungulețu a oprit construcția unui bloc ilegal de opt etaje chiar sub balcoanele lor.
1
2

https://arcub.ro/pictam-zidul-dintre-oameni-blocul-liric/
https://cere.ong/grupuri-civice-si-organizatii-grassroots-din-romania/
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Comunitățile nu sunt doar pentru vecini
Mamele, de exemplu, se organizează împreună în grupuri mici, ca să își crească mai
bine copiii, dar și în grupuri foarte mari, care produc schimbare la nivelul întregii
societăți. Comunitatea La primul bebe3, dezvoltată în jurul unui grup de discuții pe
Facebook, numără aproape 200 000 de mame, care în ultimii doi ani au renovat
secții din cinci spitale de pediatrie din țară.
Felul în care oamenii își pun împreună timpul și resursele pentru binele comun
poate părea subiect de știre în zilele noastre, dar nu este deloc un lucru nou în civilizația umană. Până la urmă, ne-am dezvoltat pentru că am lucrat împreună, dincolo
de binele individual.
În Sapiens, cartea lui Yuval Noah Harari4, autorul susține că oamenii s-au dezvoltat nu datorită caracteristicilor fizice, și nici măcar inteligenței umane superioare, ci pentru că au fost capabili să dezvolte „rețele de cooperare în masă”. Am
făcut acest lucru nu conduși de biologie, ci cu ajutorul poveștilor, și le-am folosit ca
să ne imaginăm o ordine care să ne susțină dezvoltarea. Triburile, comunitățile rurale, orașele, imperiile, toate sunt grupuri de oameni care împărtășesc promisiunea
unei vieți mai bune împreună, mai degrabă decât separat.
Și în spațiul românesc istoric am avut obiceiuri, precum claca, de a munci pe
rând la fiecare din membrii comunității, pentru activități mai mari, care nu puteau
fi făcute de unul singur. Atunci când se făcea benevol, între egali, claca era un prilej
de sărbătoare și de petrecere. Am pierdut însă bucuria de a lucra împreună în 45 de
ani de comunism, când „munca patriotică” a însemnat mai degrabă muncă forțată,
decât pentru comunitate.
În ultimii 10-15 ani, însă, am început să ne amintim din nou că avem nevoie
să fim împreună pentru lucrurile mari, care nu pot fi făcute de unul singur. Și
pe măsură ce le-am încercat, și au avut succes, și ne-au plăcut, am fost atrași de
planuri tot mai mari. Așa a crescut exponențial numărul donațiilor de la români,
pentru proiecte ce rezolvă probleme urgente și sistemice din societate. Așa vom
ajunge ca primul spital public construit în România ultimilor 20 de ani să fie ridicat prin finanțări private. Așa am devenit țara central europeană cu cele mai
mari proteste civice în ultimii cinci ani. Așa au apărut, și au crescut, grupurile de
inițiativă civică.
Trăim în orașe mari, cu milioane de locuitori, a căror realitate e foarte diferită
de satele unde toată lumea cunoaște pe toată lumea. Felurile de a fi împreună, de
a pune resurse împreună, sunt esențial diferite. Suntem liberi să călătorim și să locuim oriunde ne este bine, iar orașele bune concurează pentru oamenii buni.
Nu ne mai putem baza doar pe intenții bune, tradiție și încredere.
3
4

https://www.laprimulbebe.ro/intra-in-comunitatea-de-facebook-din-regiunea-ta/
https://www.ynharari.com/book/sapiens-2/
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De unul singur, Grupul de inițiativă Cișmigiu nu poate face prea multe, iar
membrii lui riscă să se epuizeze în bătălii care nu progresează suficient de repede.
Dar șansele cresc să schimbe fața cartierului, a parcului și a orașului - dacă lucrează
împreună. Cu afacerile locale, care să le transfere resurse, cu administrația publică,
care să le ia în calcul nevoile și să le integreze într-o strategie mai mare, și cu alte
organizații civice, alături de care să devină o voce mai puternică în oraș.
Un ecosistem pentru binele Bucureștiului
De asta, Bucureștiul are nevoie de o strategie integrată, care ia în calcul imaginea de
ansamblu. De procese de consultare reale ale stakeholderilor. De bugetare participativă, pentru ca resursele comune să fie folosite în acordul majorității. De inovare
și folosirea datelor pentru dezvoltare. De principii de sustenabilitate, ca să fim aici
și peste trei generații. De grijă și o rețea de suport, pentru ca oameni precum cei din
Grupul Cișmigiu să nu renunțe la a face bine.
Să te implici în comunitatea pare uneori că e pentru naivi și idealiști. De fapt,
cu instrumentele potrivite, implicarea transformă orașele noastre în acele locuri în
care omenirea va vrea să crească, și să progreseze, mult timp de aici încolo.
Cred că orașele viitorului vor fi ale comunităților, sau nu vor fi deloc.

Răspunderea juridică în orașul viitorului: exemple
recente și nevoia de reglementare
Tudor Colțan

Trăim vremuri în care se discută tot mai mult despre viitor și despre cum va arăta
acesta, dar, în același timp, evităm să folosim ideea de „răspundere” în raport cu tot
ceea ce inovația și digitalizarea vor aduce în orizontul apropiat.
Când particip la diferite lansări sau conferințe despre orașele inteligente și despre cum acestea ne vor face viața mai ușoară și sustenabilă, am defectul profesional
de a vedea și partea mai puțin entuziastă a prezentărilor, mai exact să ridic semne
de întrebare cu privire la cine și cum va răspunde în cazul în care unele lucruri nu
vor funcționa așa cum trebuie.
Din ecosistemul orașului viitorului, care include de la autonomia totală a unei
case până la autonomia totală a mașinilor electrice sau a diverselor dispozitive, nu
ar trebui să lipsească și un set de reglementări care să asigure ca, în cazurile nefericite în care apar erori sau greșeli, cetățenii să poată fi protejați prin repararea
prejudiciului și atragerea răspunderii celor responsabili.
Cu toate că oamenii uită uneori cât de important e rolul avocaților în societate
și cum ei sunt primii care te ajută atunci când drepturile și interesele tale ca cetățean sunt lezate, în acest ecosistem al orașului viitorului, avocații vor juca un rol
esențial. Tehnologia și digitalizarea nu au doar efecte roz cu floricele, ci prezintă și
unele aspecte negative care pot afecta drepturile și libertățile cetățenilor fericiți din
citadelele inteligente.
Sa luăm pe rând câteva exemple recente și să le analizăm din perspectiva răspunderii.
În 2018, toată lumea vorbea despre cum mașinile autonome vor schimba modul în care ne deplasăm și Elon Musk afirma că „robo-taxis” vor ajuta la decongestionarea traficului și vor spori siguranța în trafic.
Din păcate, în luna mai 20181 o femeie-pieton a fost lovită în mod fatal de o
mașină autonomă aparținând companiei Uber, care tocmai testa acest serviciu de
1
https://www.theguardian.com/technology/2018/mar/19/uber-self-driving-car-kills-womanarizona-tempe
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„self-driving cars” în statul Arizona, iar acest incident a reprezentat un moment de
cotitură în industria mașinilor autonome.
Inițial, procesul a început atât împotriva șoferului care se afla în mașina Uber,
cât și împotriva companiei Uber, dar într-un final doar șoferul a fost condamnat
pentru ucidere din culpă2.
Procurorii nu au găsit compania Uber ca fiind răspunzătoare pentru accident3,
dar, in același timp compania Uber a încheiat o înțelegere cu rudele persoanei decedate4.
Această primă victimă decedată într-un accident în care a fost implicată o mașină autonomă a condus la suspendarea testării de către compania Uber a „self-driving cars” și întreaga industrie a făcut un pas înapoi.
Pornind de la acest exemplu din practică, se ridică întrebarea legitimă din
perspectiva juridică: de ce companiile au făcut un pas înapoi după acest nefericit
eveniment? Răspunsul, cred eu, are la bază faptul că în acest moment, neavând o
legislație clară în domeniul răspunderii pentru astfel de mașini autonome, există
riscul ca respectivele companii să fie trase atât la răspundere penală, cât și la răspundere civilă într-un mod arbitrar. Astfel, ar putea fi lezate nu doar financiar, ci ar
putea fi afectate și la nivel de imagine în fața clienților.
Din această perspectivă, un prim pas important în viitorul orașelor inteligente
este ca acestea să fie construite într-un ecosistem în care să existe deja reglementări
clare cu privire la răspundere.
Pe zi ce trece observăm din ce în ce mai multe reclame la dispozitivele inteligente cu care sunt dotate casele din orașele viitorului. Pe lângă toate avantajele acestora, au existat în practică și anumite incidente care ridică problema răspunderii.
Un astfel de exemplu este cel din anul 20185, când un dispozitiv al companiei Amazon, respectiv Alexa Echo, a înregistrat din greșeală o conversație dintre
o soție și un soț din Portland și a trimis-o la unul dintre angajații soțului, acesta
figurând în lista de contacte. Acest incident a generat mai multe discuții pe tema
dreptului la viață privată și a posibilelor efecte negative în ceea ce privește folosirea
dispozitivelor inteligente în case.
De asemenea, un alt exemplu este cel din anul 20206, când - din cauza a peste
23 de accidente care s-au soldat cu prejudicii materiale ale proprietăților și 8 cazuri
2
https://www.npr.org/2020/09/16/913530100/backup-driver-of-autonomous-uber-suv-charged-with-negligent-homicide-in-arizona?t=1624109396661
3
https://www.npr.org/2019/03/06/700801945/uber-not-criminally-liable-in-death-of-woman-hit-by-self-driving-car-says-prosec
4
https://www.npr.org/sections/thetwo-way/2018/03/29/597850303/uber-reaches-settlement-with-family-of-arizona-woman-killed-by-driverless-car
5
https://www.washingtonpost.com/news/the-switch/wp/2018/05/24/an-amazon-echo-recorded-a-familys-conversation-then-sent-it-to-a-random-person-in-their-contacts-report-says/
6
https://edition.cnn.com/2020/11/10/tech/ring-doorbell-recall-fire/index.html
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de arsuri minore - compania Ring a solicitat clienților returnarea a peste 350.000
de mii de sonerii inteligente.
Astfel de „erori” pot produce prejudicii semnificative proprietarilor dispozitivelor inteligente și pot atrage fie răspunderea companiilor producătoare, fie cea a
companiilor care au dezvoltat și asigură mentenanța software-urilor7.
Mai mult, în lipsa unor reglementări clare în ceea ce privește erorile care intervin în ceea ce numim „orașul viitorului”, oamenii își vor pierde încrederea în
asemenea proiecte în care tehnologia se îmbină cu sustenabilitatea cu scopul de a
crea un loc mai bun de trăit, lucrat sau locuit.
Dar pentru ca toate aceste lucruri să se întâmple într-un mod natural și să aibă
efecte pozitive, nu este suficientă o reglementare clară, ci și un sistem judiciar bine
pregătit și care să țină pasul cu noile tehnologii. Viitorul orașelor aparține tehnologiei și sustenabilității, dar modul în care anticipăm și rezolvăm problemele depinde
doar de noi.

Pentru o analiză detaliată, a se vedea V. Dobozi, T. Colțan, „RoboticsLaw. Între asumarea evoluției tehnologice și reglementarea răspunderii civile”, analiză disponibilă online https://www.juridice.
ro/588181/roboticslaw-intre-asumarea-evolutiei-tehnologice-si-reglementarea-raspunderii-civile-i.
html
7

Urbe Sana. Sau cum orașele sustenabile ocrotesc
sănătatea
Ana Maria Bălan, Teodor Cristian Blidaru

Este estimat că, până în 2050, două treimi din populația globului va locui la oraș
[1], în timp ce în România de azi, populația urbană este în procent de 53,8%, conform Institutului Național de Statistică. Această tranziție substanțială a habitatului uman se va petrece în decursul câtorva generații, aducând cu sine schimbări
economice, sociale, culturale și ecologice. Însă, poate mai presus de toate oportunitățile și provocările pe care tranziția spre mediul urban le aduce umanității,
este înțelegerea modului în care sănătatea fizică și mintală este afectată de acest
nou ecosistem, atât de diferit de lumea naturală în care specia noastră a evoluat.
Printre bolile asociate mediului urban se numără bolile netransmisibile (ale stilului de viață), afecțiunile sistemului imunitar, bolile infecțioase, dar și tulburările
mintale.
Bolile netransmisibile și bolile infecțioase
Tranziția spre mediul urban este însoțită, inevitabil, de modificări ale dietei, stres,
stil de viață sedentar, consum de alimente procesate, precum și de expunerea la
substanțe dăunătoare și aer poluat. Bolile asociate stilului de viață sunt diverse și
reprezintă cea mai mare povară asupra sănătății publice și globale în acest moment.
Printre acestea se numără bolile cardiovasculare, obezitatea, diabetul, bolile pulmonare, hipertensiunea arterială, cancerele și afecțiunile mintale, considerate în
literatura de specialitate a fi favorizate de viața în orașe [2].
Densitatea crescută a populației în orașe favorizează în mod firesc transmiterea accentuată a unor boli infecțioase, precum tuberculoza - capitol la care România
are provocări semnificative încă, conform Raportului de Dezvoltare Durabilă 2020
al Națiunilor Unite [3]. Mobilitatea crescută și liberă circulație a persoanelor, alături de acapararea habitatelor naturale, interferă cu echilibrul fragil al ecosistemelor, amplificând fenomenul de emergență al noilor patogeni, iar pandemia pe care
o traversăm ne dovedește acest lucru. La acestea, drept consecință suplimentară a
densității populaționale crescute, se adaugă provocările ce țin de managementul
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deșeurilor umane și comerciale, care necesită o infrastructură specială care să prevină transmiterea de boli prin apă sau constituirea de focare.
Primum non nocere, dar cum rămâne cu planeta?
Mediul natural a fost dintotdeauna fundamental pentru prosperarea umanității.
Atmosfera, oceanele și pădurile ne asigură menținerea unui climat constant, păstrând aerul curat, reciclând nutrienți precum nitrogen și fosfor, asigurând circuitul
apei în natură oferind umanității apa necesară pentru băut și sanitație [4]. Teoria
creșterii economice care ne promitea în anii 1960 o ascensiune nelimitată către o
viață mai bună s-a dovedit a fi un avion căruia nu i se permite să aterizeze, deși
ne îndreptăm vertiginos spre plafonul resurselor naturale. Dovezile eșecului acestui plan de zbor sunt chiar în fața noastră: creșterea temperaturii medii anuale,
acidifierea oceanelor, pierderea biodiversității și a pădurilor [5]. Aceste catastrofe naturale ne pot afecta sănătatea în mod direct - dezastre, caniculă și fenomene
meteorologice extreme, precum și indirect prin disponibilitatea resurselor indispensabile vieții - aer curat, apă, mâncare și adăpost [6]. Pentru a proteja sănătatea
noastră și pe cea mediului înconjurător, trebuie să existe într-un echilibru dinamic
între evoluția noastră ca specie și limitele planetei, care în ultimele mii de ani, ne-a
găzduit cu atât de multă bunăvoință.
Dacă eforturile colective se concentrează pe o reimaginare sustenabilă a tuturor sectoarelor de activitate, în domeniul medical, plasticul de unică folosință pare
la o primă vedere de neînlocuit [7], în timp ce amprenta ecologică sistemului de
sănătate, la nivel global, se ridică până la 5% [8]. Însă nu întotdeauna a fost așa.
Seringile erau din sticlă, câmpurile sterile și echipamentele de protecție erau din
pânză, iar perfuziile în pungi de plastic au fost introduse în anii 1940, până atunci
fiind tot din sticlă. Această tranziție s-a produs din rațiuni incontestabile: utilizabilele din plastic sunt mult mai igienice, sterile, eficiente și împiedică transmiterea
patogenilor precum HIV, hepatitele B și C, cu impact major asupra sănătății publice. Astfel, opțiunea de a reveni la pânză și sticlă iese din discuție.
Impactul ecologic al utilizabilelor medicale din plastic nu a fost mereu evident
pentru publicul larg, iar oamenii din domeniul sănătății l-au acceptat ca pe un rău
necesar. Pandemia de COVID19 însă a scos la iveală această problemă prin cantitatea imensă de măști reutilizabile ce au rămas în urma ei. Din fericire, o mulțime
de inițiative au apărut drept răspuns, de la măști biodegradabile [9] sau din materiale reciclate, la transformarea măștilor în artă cu sens practic [10]. Alte inițiative
inspirate de pandemie sunt Reglove, mănușile medicale din PPE reciclabile, create
de studenți [11] sau Viziere.ro, inițiativă prin care tineri români au produs peste
300.000 de viziere din plastic reciclat. Aceste soluții punctuale sunt un bun început
pentru o revoluție a sustenabilității în medicină, însă întreprinderile de reciclare
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a consumabilelor medicale din plastic, precum RecoMed [12], sunt inițiative ce
concretizează această mișcare.
Măștile sunt cele ce au adus conceptul de medicină sustenabilă în atenția lumii,
însă în domeniul bioplasticelor nu este unul nou. Neri Oxman, designer și profesor
la MIT, cunoscută pentru îmbinarea artei și arhitecturii cu biologia și tehnologia,
propune o viziune radicală asupra design-ului și producției, creând platforme precum Aguahoja, un biopolimer din chitină și celuloză [13].
Mens sana in urbe sana
Discuția despre sănătate mintală este cu bună intenție anexată capitolului de sănătate fizică, deși merită o scenă întreagă. Bolile mintale sunt debilitante și disruptive atât la nivel individual, cât și la nivelul comunității - ele conduc la moartea
prematură, la abuzuri ale drepturilor omului, iar acestea la un nivel macro, la instabilitate economică. Deși sănătatea mintală este încă un tabu în orașele, școlile
și instituțiile din România, Organizația Mondială a Sănătății face pași importanți
în ceea ce privește recunoașterea tulburărilor mintale ca o problemă sistemică, ce
necesită o abordare transsectorială și holistică, surprinsă în Mental Health Plan
2013-2020.
Implementarea programelor de combatere a sărăciei, foametei și șomajului,
precum și a restului de Obiective de Dezvoltare Durabilă, înseamnă acționarea la
nivelul determinanților sociali ai problemelor de sănătate mintală [14]. În plus,
specific zonelor urbane, lipsa facilităților de recreere și interacțiune socială, alături
de poluarea fonică și durata crescută de deplasare către locul de muncă, se adaugă
drept factori stresori [15]. Mediul poluat, aglomerația, abuzul de substanțe și violența, mai prezente în mediul urban, amplifică impactul negativ asupra sănătății
mintale. Desigur, prevenția și promovarea sănătății mintale începute devreme pot
transforma viitorul copiilor și tinerilor într-un cerc virtuos, iar aici e locul uneia
dintre numeroasele mari oportunități de intervenție: consolidarea sistemului de
psihologie școlară. Acest lucru nu este suficient însă, deoarece un mediu nesigur,
ostil, în care copilul este neglijat, în care nu i se asigură nevoile de bază, pune în
pericol comportamentul social viitor, educația, angajabilitatea și sănătatea sa mintală [16]. La acest nivel, este necesar ca intervenția să fie asupra întregii familii,
incluzând adulții.
Dincolo de aceasta situație specifică, procesul de urbanizare trebuie să includă
în planul arhitectural impactul asupra echilibrului interior al cetățenilor, vizând soluționarea provocărilor curente, prevenția riscurilor și promovarea sănătății mintale. Astfel, deși sănătatea mintală pare un subiect incongruent cu sustenabilitatea,
circularitatea și interdependența de toate celelalte aspecte ale vieții sociale, o plasează de fapt, în centrul acesteia.
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Educare și conștientizare pentru orașele sustenabile
ale viitorului
Silvia Luican, Claudiu Butacu

Ca să facem educare și conștientizare în rândul populației generale, este nevoie să
ne amintim că populația matură se va găsi gata educată, ceea ce oamenii știu și fac
deja, este mai greu de schimbat decât învățarea unui comportament nou.
Ce înseamnă un oraș sustenabil?
Cuvântul sustenabilitate inspiră mai degrabă o viziune asupra unei destinații din
viitor. Un c concept abstract și intangibil, deseori surclasat de interesele și problemele prezentului incert și imediat. Cei mai mulți dintre noi se regăsesc în tipologia
„supraviețuitorilor” mai mult decât în categoria „vizionarilor” – ne preocupă mai
degrabă prezentul, iar lipsa de antrenament a gândirii pe termen lung se datorează
atât factorilor interni de construct cultural „e și mâine o zi”, „fă-o pân’ la capăt,
mâine nu știi ce va fi” sau mai cunoscutul „carpe diem” – determinat mai degrabă
de lipsa de perspective s, decât de un „joie de vivre” împrumutat din moștenirea
spiritului latin.
Cu scopul de a crea un limbaj comun cu oamenii nespecializați, propun o reinterpretare a termenului de sustenabilitate, cu focus asupra prezentului.
Ce inseamnă oraș sustenabil dacă scoatem viitorul din definiție?
Orașul sustenabil are nevoie să fie funcțional astăzi, să-și îndeplinească funcția
de a acomoda mase mari de populație, care trăiesc și își desfășoară viața și activitatea profesională în interiorul lui, fără a compromite buna funcționare a lucrurilor,
oferind alternative viabile la comportamente trecute și asigurând o tranziție implementabilă.
Cum determinăm schimbare de comportament?
Observarea comportamentelor umane dar și a dinamicilor de percepție, îmi sedimentează ipoteza că oamenii sunt mai înclinați să-și justifice comportamentele
prin ajustarea credințelor și părerilor decât să-și modifice comportamentele pentru
a acomoda o nouă viziunea asupra unui subiect. Cu alte cuvinte, e destul de pro-

568 / Caiet documentar 6 România sustenabilă

babil să spunem „folosesc metroul pentru că sunt eco-friendly”, după o creștere
semnificativă a tarifelor pentru parcările publice, chiar dacă până să fi fost întrebați
despre asta o făceam din considerente financiare. Vedem aici o ajustare a comportamentului datorată unei modificări sistemice. Dar, mai interesant, o ajustare a justificărilor la nivel intern, prin asimilarea ei la nivel de credință, valoare.
„Dacă vrei să produci o schimbare permanentă, nu te mai concentra pe mărimea problemei și concentrează-te pe mărimea ta.” (T. Harv Eker)
Subiectul sustenabilității vine cu amploarea și urgența unei probleme globale.
O astfel de anvergură poate să fie descurajantă, dacă este privită macro. Într-un
proces de conştientizare a problemelor de mediu, este necesara traducerea obiectivelor pe termen lung în pași mici și constanți. „Un pas mic pentru om, un pas uriaș
pentru umanitate” – iată un citat care astăzi, ar putea servi mai bine pe Terra, decât
pe Lună. Încurajarea micilor obiceiuri zilnice în rândul maselor largi de populație
aduce nu doar un impact pe termen lung dar și o tranziție lină.
Modelarea comportamentală – o abordare personalizată
Nu toți oamenii sunt la fel, există diferențe și nuanțe atât între oameni cât și în
interiorul fiecăruia dintre noi. Deoarece pentru mintea noastră este confortabil să
gândească în stereotipuri, dar și pentru că preferăm certitudinile, adesea avem o
percepție limitată asupra realităților.
Într-o cercetare cu reprezentativitate național-urbană, realizată în 2019 de IZI
data pentru The Institute, cu scopul înțelegerii comportamentelor și atitudinilor
românilor față de plastic și reciclare, am identificat 4 grupuri de populație. Segmentarea a luat în calcul atât comportamentele din prezent, dar și atitudinea respondenților față de reciclare,

Exemplul de mai sus arată un potențial variabil în rândul diferitelor grupe de
populație, potențial ce poate fi maximizat prin identificarea trendurilor precum
apetența pentru soluții și inovații din zona de economie circulară, mobilitate urbană, reciclare și programe anti-risipă.
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De ce cred că doar 9% dintre „fruntași” pot să tragă după ei
alte 91% de procente?
Rețeta unei astfel de conversii poate să stea în două ingrediente: a găsi motivația
suficient de puternică care să funcționeze complementar pe încurajarea unor modificări comportamentale.
Rezum cele două ingrediente de mai sus la două bine cunoscute expresii: „vreau
o țară ca afară” alături de profund umanul „monkey see, monkey do”.
Îmbunătățirea sistemului educațional rigid
unde profesorii ne pregătesc să lucrăm în structuri ierarhice cu poziții clare și fără
nevoi suplimentare de justificare, unde șeful ideal este un autocrat binevoitor.
Generațiile noi cer cu disperare un update de firmware, țintim luna pentru ca,
în cazul eșecului, să aterizăm pe stele. Deși dureroasă, aterizarea reprezintă un pas
înainte. Hofstede descrie în analizele sale tendința culturii românești spre cinism
și pesimism, o societate ce nu pune accent pe timpul liber și pe satisfacerea dorințelor. Aici este o luptă continuă între generațiile învechite, care au dimensionat un
sistem educațional la care generațiile tinere nu mai pot adera. Gândirea pe termen
lung ar trebui să susțină o abordare mai pragmatică, care să încurajeze economia și
eforturile în educația modernă ca modalitate de pregătire pentru viitor.
Am fost educați într-un nivel ridicat de evitare a incertitudinii, coduri rigide
și a existat mereu o nevoie emoțională de a seta reguli, de a lucra precis și din greu
pentru a le respecta, creând astfel o barieră pentru inovație și motivația individuală, o filozofie devastator de păguboasă ce nu o regăsesc în viitor, printre vecini, în
comunitate.
Îmi doresc ca încrederea să stea la baza formării unui nou sistem educațional.
Fără bariera asta continuă cu scopul de a ne proteja mereu de anumite dezamăgiri
și de permanenta nevoie de a ne compara favorabil cu alții.
Propun un nou fel de a gândi și acționa în direcția formării unui sistem educațional nou care să producă generații de încredere care vor răsplăti valorile reale și
care pentru a schimba lumea s-au schimbat mai întâi pe ei.
Note

1. Slater, Lauren. Opening Skinner’s Box: Great Psychological Experiments of the Twentieth
Century. New York: W.W. Norton, 2004

Orașul sustenabil, o problemă de design
Mihnea Ghilduș

Sustenabilitatea este tema cea mai discutată în cercurile industriilor creative de
peste 15 ani dar, de fapt, este o temă mult mai veche, cu care m-am întâlnit mult
în anii de studenție însă mult mai puțin ulterior în viața profesională din România.
Discutăm despre ce este sustenabil și unii dintre noi chiar reușim să implementăm cele discutate, uneori la un nivel mic, alteori la niveluri mai înalte prin
implicare în realizarea de acte legislative sau prin crearea de proiecte-model ce pun
bazele unui nou mod de gândire de exemplu.
Cercul vieții unui oraş
Ca designer industrial sunt tentat să văd sustenabilitatea din punctul de vedere al
industriei de producție și încerc să așez procesele creative, de producție, de marketing, de vânzare, dezafectare și în final reciclare, pe un cerc al ciclului de viață.
Acest cerc poate fi unul mai simplu sau mai complex. Probabil că cel mai simplu este
să ne gândim că orice produs provine dintr-o materie primă care a fost extrasă sau
creată din ceva. Ulterior, aceasta este prelucrată, transportată, ambalată vândută
etc., urmând ca la final să ajungă înapoi în stadiul ei incipient de materie primă
necontaminată - asta în cazul ideal. În cazurile reale însă, de cele mai multe ori,
materialele se amestecă, se lăcuiesc, se lipesc și nu se mai pot recupera în proporție
de 100%, ceea ce înseamnă că în conceptul de sustenabilitate trebuie să luăm în
considerare pierderile și procesele de decontaminare sau reciclare pentru a avea un
cerc complet.
Această filosofie de creație este botezată „cradle to cradle” în limbajul de design, și se referă la gândirea procesului de creație a unui produs încă dinaintea nașterii lui până la moartea sa. Dar, ca orice proces uman, și acesta este supus greșelii
și trebuie în permanență comparat cu lumea reală și actualizat după fiecare nouă
descoperire.
Sustenabilitatea din jurul nostru, adică a spațiului în care trăim, poate fi văzută foarte similar. Cu alte cuvinte, orice se întâmplă în jurul nostru are efecte pe
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termene scurte, medii și lungi. Trăim (cei mai mulți dintre noi) în spații urbane,
adică suntem înconjurați de clădiri și foarte puțin de natură, ceea ce înseamnă că
ecosistemul natural nu mai poate funcționa, așa că ceea ce construim trebuie să
fie sustenabil într-un alt sistem de referință, un sistem ce ia în calcul pe de o parte
alterarea mediului înconjurător dar și felul în care aceasta ne influențează pe noi.
Orașul în care trăiesc de aproape 40 de ani este Bucureștiul, unul dintre cele
mai aglomerat și agitate orașe din Europa. Această aglomerare este pe de o parte
datorată acțiunilor mele dar ea își pune și o amprentă foarte puternică asupra acțiunilor mele. Cu alte cuvinte, atunci când eu conduc un autoturism contribui la
aglomerarea traficului dar, în același timp, sunt și profund deranjat de aglomerație
și imposibilitatea de a ajunge mai rapid la destinație sau de a parca într-un loc de
parcare ușor accesibil.
Am stabilit deci că atunci când sunt șofer ajung să fiu într-o stare de disconfort
din mai multe motive, lucru pe care doresc să îl schimb. Gândirea de design mă face
să caut mai multe soluții pentru a schimba această stare, pentru a rezolva problema.
Prima soluție care îmi vine în minte este să caut un drum ocolitor, dar aceasta este
doar o soluție pe termen scurt. La următoare ieșire voi avea din nou aceleași probleme.
A doua soluție poate fi una sezonieră, de exemplu să îmi calculez orele de condus în
așa fel încât să evit aglomerația de dimineață dar din nou și aceasta este o soluție
temporară și depinde de anumite momente al anului. A treia soluție pe care o găsesc prin cercetarea de design merge în profunzime și formulează problema traficului ca o întrebare: De ce am nevoie de mașină? Răspunsurile pot fi: pentru transport
persoane/bunuri, pentru confort personal, siguranță, pentru a ajunge din punctul
A în punctul B etc.
Majoritatea acestor răspunsuri sunt, de fapt, la rândul lor probleme și, ca designer, mă gândesc în continuare cum le-aș putea rezolva prin căi creative și îmi fac
deci o matrice de analiză în funcție de ce priorități îmi stabilesc. Pentru mine, de
exemplu, prioritatea numărul 1 este să ajung din punctul A în punctul B. Aici deja
pot găsi multe alternative la autoturism: mersul pe jos, bicicleta, metroul, taxiul etc.
Următoarea prioritate ține de timp: cât timp am nevoie să ajung din A în B sau cât
timp am la dispoziție. În funcție de ce răspunsuri îmi dau și la aceste întrebări voi
lua o decizie asupra felului cum mă deplasez într-o zi dată sau poate hotărăsc chiar
că nu e nevoie să mă deplasez și pot rezolva totul prin întâlniri online și telefon.
Ca designer văd deci orașul ca pe o problemă de design într-o continuă modificare la care trebuie să mă adaptez dar pe care am și responsabilitatea să-l îmbunătățesc prin ceea ce fac. „Designul este cea mai puternică unealtă pusă în mâinile
oamenilor, prin care aceștia își pot schimba mediul înconjurător și prin urmare pe
ei înșiși” scria Victor Papanek în „Design pentru lumea Reală” în 1971. Acest lucru
este în continuare la fel de valabil și astăzi.
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Orașul ne influențează mai mult decât ne imaginăm. Simplul fapt că trotuarele
sunt murdare și pline de praf ne afectează plămânii dar și pantofii. Vorbesc despre
pantofi pentru că din păcate plămânii nu ni-i putem vedea zilnic dar la pantofi ne
putem uita și în acest moment. Pentru mine, de exemplu, nu există zi în care să
nu ajung acasă și să nu-mi șterg pantofii de praf și chiar și așa, după vreun an și
jumătate, fiecare pereche arată de parcă ar fi fost purtată 10 ani. Praful este o variabilă ușor de văzut dar estetica orașului este mult mai greu de definit și mai ales de
cuantificat. Pot spune doar că ochiul meu vede imediat neregulile și creierul meu
este afectat de ele la fiecare pas. De exemplu un trotuar lung pe care te plimbi ca
pieton devine nepracticabil atât fizic cât și vizual atunci când o singură mașină este
parcată neregulamentar pe el. Sau atunci când văd un șir de stâlpi sau plante puse
pe marginea unui drum dar unele nu sunt aliniate, am sentimentul că cineva nu și-a
dat deloc silința sau a contribuit la instaurarea haosului. Imaginea de dezordine și
delăsare creează același comportament și în indivizii care o văd. Lumea designului
este una a planificării, a armoniei și a ordinii în timp ce lumea orașului București
este una a dezordinii. Aceste două lumi intră des în conflict și înțeleg că realitatea
este una a compromisului, a negocierii între planificare și hazard.
În concluzie, pentru mine, un oraș sustenabil este acela care urmează planul
făcut de urbaniști, arhitecți, primari, designeri etc. dar care are și flexibilitatea de a
se adapta realității date de oamenii simpli care nu respectă regulile și au în general
un comportament haotic și imprevizibil.
Dacă revin la cercul vieții unui oraș, îl voi adapta la experiențele personale.
Un oraș, asemenea oamenilor care îl populează, are cicluri de existență. În timpul verii este foarte cald și liber, în timp ce iarna este rece și aglomerat. În timpul
școlii sunt mulți copii pe străzi, pe când în timpul vacanțelor sunt în alte părți.
Un oraș universitar are multe baruri dar și facilități culturale, împreună cu gălăgia aferentă, în timp ce un oraș mic este mult mai liniștiti iar locuitorii se concentrează pe sporturi sau alte activități de relaxare. Cercul este unul format din
fluxul de populație, nevoi și facilitățile disponibile, elemente ce se determină
reciproc. Pentru a putea avea procese sustenabile, nevoile cetățenilor trebuie
analizate și desfăcute în componentele lor de bază, la fel ca un produs. Orașul trebuie să analizeze și să se poată adapta constant schimbărilor acestor trei elemente.
Pentru a crește nivelul de trai într-un spațiu urban cred că putem să considerăm
efectele pe care le are spațiul asupra noastră și noi asupra lui - fiecare având posibilitatea de a gândi ca un designer și de a găsi soluții creative pentru problemele
care ne înconjoară, soluții ușor de implementat la nivel personal dar cu un impact mare în jur pe termen mediu și lung. Totul este să avem răbdarea de a folosi gândirea critică și un model de luat decizii, de exemplu pe baza priorităților.
Orașele sunt formate din oameni și nu pot fi sustenabile decât prin comportamentul sustenabil al celor care le locuiesc.

Artă şi sustenabilitate
Andreea Sandu
Culture is who we are and what shapes our identity.
No development can be sustainable without including
culture1

Contextul actual local și internațional dovedește încă o dată rolul fundamental pe
care cultura îl are în crearea unei societăți sănătoase. Pe de altă parte accelerează
în spațiul public definirea culturii, a artelor, ca element esențial în dezvoltarea durabilă, precum și adăugarea acesteia ca fiind oficial cel de al patrulea pilon al conceptului de durabilitate care se bazează în literatura de specialitate pe trei piloni:
economic, social și de mediu.
De asemenea se vorbește despre termenul de ]cultural sustainability”, sustenabilitatea culturală, și importanța existenței unei relații biunivoce între capacitatea
moștenirii culturale, a instituțiilor, a meșteșugurilor sau a artelor contemporane
specifice fiecărei zone sau comunități sa de a contribui decisiv la dezvoltarea unei
societăți sustenabile, în crearea unor exemple de bună practică și în a consolida
comunitățile în diversitate. Atât la nivelul ONU cât și la nivelul Uniunii Europene
au fost definite și asumate în ultimii ani documente precum rapoartele CAE de „Implementarea culturii în cadrul obiectivelor de dezvoltare durabilă: rolul culturii în
Agenda 2030” sau direcțiile Europei Creative ce pun accentul pe cooperare cultură
sustenabilă, susține abordări exploratorii și multidisciplinare.
Sustenabilitatea culturală are multiple ramificații, de la conservarea și promovarea moștenirii culturale, până la utilizarea practicilor culturale locale în industriile creative, utilizarea culturii ca facilitator în mai buna înțelegere a conceptelor
legate de sustenabilitate locală sau ecologie, ca element în dezvoltarea economiei
circulare sau ca domeniu ce poate oferi soluții multidisciplinare sau cercetări interdisciplinare .
Priorități pentru sustenabilitatea culturală
Planul de lucru pentru cultură (2019-2022), adoptat în noiembrie 2018 la nivelul
Uniunii Europene a stabilit cinci priorități: durabilitatea și patrimoniul cultural, co1

https://en.unesco.org/themes/culture-sustainable-development
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eziunea și bunăstarea, un ecosistem care susține artiștii, profesioniștii culturali și
creativi și conținut european, egalitatea de gen și relațiile culturale internaționale.2
Numeroase studii au stabilit legătura dintre participarea culturală și bunăstare, și
prezintă sustenabilitatea ca pe o reconsiderare a modului în care consumăm, fabricăm și proiectăm, iar arta și designul constituie un vârf de lance în a crea modele
pentru schimbarea percepției și a obiceiurilor.
În ciuda studiilor și priorităților la nivel european, țara noastră se află conform
Eurostat - document statistic publicat în anul 2020, cu date din anul 2019, România a fost singurul stat membru al UE în care lucrătorii independenți au reprezentat
o pondere mai mică (13%) a locurilor de muncă culturale decât media lor pentru
ocuparea totală (17%), iar întreprinderile culturale au contribuit cu mai puțin de
1,5% din valoarea adăugată totală în economiile de afaceri nefinanciare din România (1,3%).
Focalizând pe artă în general și pe arta contemporană în special, artiștii și cercetarea artistică vizează în multe cazuri evidențierea diferitelor probleme și stimularea discuțiilor la nivelul societății, crearea de platforme de exprimare și manifest.
Este cunoscut faptul că pot fi evidențiate aspecte necunoscute ale unor probleme sau găsite soluții creative prin munca artistică, iar temele, cercetările, rezultatele pot fi prezentate în lucrările de artă în medii diverse, în spațiul public sau în
muzee și galerii. Astfel, infrastructura culturală, dar și spații eterogene sau stradale, pot avea un rol esențial educare, crearea unor nuclee de cercetare și diseminare
a informațiilor, în țara noastră există peste 4.000 de muzee și galerii, conform culturdata.ro, la nivelul anului 2019, însă nu înseamnă că toate acestea sunt implicate activ în aspectele socio-culturale relevante contemporane. Dar există multiple
exemple de bune practici în România, precum arta în spațiul public, care deși în
mare parte are caracter efemer poate influența pe termen lung educarea publicului
din zonele respective, așa cum se întâmplă cu festivalurile de la Sibiu sau Brașov,
sau cea integrată în spațiul public, susținută de artiști și urbaniști, precum inițiativa de a acoperi zone din fațadele blocurilor comuniste cu lucrări de artă murale în
cartiere mai puțin dezvoltate cultural din București.
În cazul sustenabilității și contribuției pe care artiștii și arta contemporană
o poate avea, există multiple motivații pentru susținerea acesteia ca modalitate
esențială de dezvoltarea durabilă, regenerare urbană și crearea de comunități sau
chiar orașe sustenabile, precum: arta oferă spațiu sigur pentru a experimenta, în
cadrul expozițiilor sau cercetărilor, teme precum mediul sau ecologia pot fi exemplificate mai puțin abstract; intervențiile artistice în spațiul public creează platforme
de discuție, generează descoperiri și crează simboluri; crează noi seturi de imagini
2
https://ec.europa.eu/eurostat/documents/3217494/10177894/KS-01-19-712-EN-N.pdf/915f828b-daae-1cca-ba54-a87e90d6b68b?t=1571393532000
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pentru noțiuni ce nu pot fi percepute, inclusiv prin crearea de soluții interdisciplinare, prin lucru colaborativ; proiectele de artă pot deveni laboratoare de explorare
pentru teme diverse sau pot crea experiențe; arta poate aduce împreună creativi
din diverse domenii ce pot crea soluții pentru probleme locale sau generale, iar prin
prezentarea lor sub formă de expoziții pot crea relații interumane, umanizând astfel și subiectele și ducându-le de la un nivel de implicare socio- economică, la implicare comunitară, umană. Exemple în acest sens, în care arta a facilitat dezvoltarea
orașelor sau promovarea orașului în ansamblu, sunt: proiectul de artă Experiment
Stockholm3 în care comunitatea artistică a oferit soluții pentru îmbunătățirea vieții
în oraș, sau inițiativa Critical Concrete de la Porto reunește artiști și arhitecți pentru a oferi noi soluții pentru locuințe sociale și construcții durabile.
Arta ca mijloc de dezvoltare durabilă a orașelor
În completare trebuie menționată interdisciplinaritate, arta ca mijloc de dezvoltarea sustenabilă a urbei include utilizarea abilităților locale și a meșteșugurilor
tradiționale integrate în abordare, ia în considerare crearea de comunități creative
ce implică mediul înconjurător, istoria comunității și susținerea artiștilor locali, împreună cu integrarea acestora în rețele similare internaționale.
Este important de menționat arta sustenabilă sau arta durabilă, originile acesteia fiind în anii 1960 și care s-a dezvoltat cu precădere în ultimii 30 de ani, o dată
cu adâncirea problemelor ecologice.
Responsabilitatea față de mediu, reciclarea, proiectarea activităților într-un
mod sustenabil sunt preocupări importante la nivel internațional, dar care din
punctul meu de vedere sunt foarte puţin abordate la noi în țară. Desi există artiști
contemporani români importanți care au ca demers constant etica, sustenabilitatea, reciclarea materialelor, sunt destul de puțini, dar în ultimii ani au generat o
mai mare conștientizare a nevoii de a consuma responsabil și de a reutiliza într-un
mod creativ elementele aparent banale din jurul nostru. Artiștii sunt cei care atrag
atenția primii asupra problemelor societății și cei care generează de mesaje la nivel
global, de exemplu mișcarea #CreateArtForEarth care a pornit de la un apel de proiecte către artiști din întreaga lume care să ofere soluții creative la criza ecologică
globală.
Deși punctuale, sunt exemple foarte interesante în arta contemporană de la
noi, cu mesaje importante, precum Wanda Mihuleac, una dintre primele artiste
care au exportat arta ecologică încă din anii 80, apoi Elena Scutaru, ce integrează în
instalații și lucrările sale de sculptură materiale reciclate, Dragoș Neagoe sau Sergiu
Chihaia, desigur, sunt multe nume care trebuie menționate, în ultimii ani există
din ce în ce mai multe demersuri și în arta aplicată, mai ales în zona de design de
3

https://fargfabriken.se/en/experiment-stockholm-eng
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obiect și vestimentar bazat pe reciclare. Galeria Galateca din București are în programul său curatorial o direcție de acțiune constantă pentru susținere a designului
sustenabil și a artei sustenabile sau ca manifest ecologic, câteva exemple recente
sunt colaborarea cu scenografa Cristina Milea care a expus în cadrul Inside/Outside
Galateca instalația Upcycling - costume installations - Junk Fashion, ce proiectează
artefacte tematice, bazate pe Upcycling (refolosire creativă), fiecare costum are o
poveste și o cercetare detaliată în spatele esteticii sale vizuale sau instalația video
și ambientală create de Andreea Medar și Mălina Ionescu - August grass / Nothing
much / To do, care este o inversare simplă a relației dintre pavajul de beton – acest
loc comun al amenajării urbane și pământul, o trimitere directă la necesitatea regenerării naturale și a schimbării relației omenirii cu locul, locuirea și mediul.
Alte surse bibliografice:

www.galateca.ro
https://www.culturadata.ro/wp-content/uploads/2019/12/Revista-Muzeelor-2019.pdf
https://www.blog.urbact.eu/2016/03/whats-art-got-to-do-with-it-4-reasons-why-sustainablecities-need-artists-and-cultural-institutions-on-board/
https://cultureactioneurope.org/files/2019/09/Implementing-Culture-in-Sustainable-Development-Goals-SDGs.pdf
https://ec.europa.eu/eurostat/documents/3217494/10177894/KS-01-19-712-EN-N.
pdf/915f828b-daae-1cca-ba54-a87e90d6b68b?t=1571393532000
http://eco-publicart.org

Artă-mă
Victor Țăpeanu, Serin Jemaa

„Imaginează-ți că ești într-o sala de cinema. Stai singur în sala la o temperatura
potrivita, mănânci popcorn sau nachos şi îți ții picioarele pe scaunele de pe rândul
din faţă. Lumina, deja obscură, se închide parcă pe slow-motion.
Pe ecran începe filmul vieţii tale din ultimele 12 luni. Ultimele 525 600 de minute date pe repede înainte. Apoi, după ce îl vezi o dată, ți se prezintă o altă versiune a filmului: cum ar fi fost anul tău dacă nu ai fi avut parte de artă în viaţa ta.
Ce poți ști de pe acum, este că nu se poate trăi fără ea. De revelion nu ai putut să
asculți muzica fiindcă ea nu mai există. Nici vinilul nu mai funcționează. Nu poți
să vezi niciun film înainte de culcare, nu poți dansa şi nu poți fi creativ. Uşor, uşor,
devii din ce în ce mai trist, îți pierzi pofta de viaţă, nu ai chef să mai ieși din casă, îți
restrângi cercul social. Începi să ai insomnii şi nu știi de ce. Te simţi fără sens, fără
scop, plin de anxietate şi cu episoade depresive.
Nu te mai simţi actor în viata ta. De fapt, viața nu mai este un spectacol sau un
film, ci o repetiţie plictisitoare. Un an fără artă, fie ea graffiti sau muzică clasică, un
design în farfurie sau o arhitectură nouă, te aduce în pragul disperării interioare. E
foarte posibil ca masca socială să arate altceva în oglindă. Dar ce e în oglindă nu e
neapărat ce e în minte.
Mintea are capacitatea de a simula multiple versiuni ale unei viitoare realități.
Tu alegi ce versiune vrei să joci. Ca într-un joc. E o decizie simplă dacă vrei să îi lași
pe alţii să îți planteze ideile lor sau îți dau curaj pentru a le planta pe ale tale.
Brusc, se aprinde lumina în sală și te trezești. Filmul pe care tocmai l-ai văzut a
fost plantat de altcineva, de mine. Îți dai seama ca a fost doar o proiecție mentală a
unei posibile realități. Și-atunci realizezi cât de importantă e arta iîn viața ta.
Arta îți poate crea contextul pentru a fabula, a medita, a inova, a crea, a imagina, de a oferi speranţă şi reechilibrare, de a acţiona, de a modifica, de a schimba
și a educa, de a emancipa, de a frustra, de a coagula, de a copula, de a excita, de a
deconspira, de a conștientiza, de a acţiona, de a plânge, de a te întrista, de a-ți privi
propria viață, de a-ți asuma ce ești, de a te gâdila pe suflet.“
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Această poveste a fost creată să îți arate impactul cuvintelor asupra psihicului
uman. A ceea ce poate trezi în el. A cum te poate purta atenția prin mintea ta. Ca un
reflector pe care un tehnician (conştiinţa atenției) îl mută prin cotloanele minții și
gândește ceea ce gândește. De ce gândește? De ce există? Ce scop are? Ce ii dă speranţă? Arta pune întrebări grele la care ești obligat să gândești fiindcă nu te simţi
atacat ca persoana. Arta e detașată, e o convenție.
O convenţie că în artă poate fi orice, chiar dacă nu e pe gustul tău. De la arta
invizibilă vândută cu mii de euro, banane lipite cu scotch pe perete, sau compoziții
de pian compuse de AI, totul e posibil sub semnul artei.
Oamenii capitalismului s-au deconectat de natură și artă?
Sau arta s-a metamorfozat în secolul XXI și poate fi găsită pe Tik Tok, Instagram, Youtube, Facebook?
Ca să aducem arta și mai aproape în viața ta și prin alt simț decât prin văz, iți
las aici link-ul de la ArtWave #1: https://bit.ly/36w8lUP, un concept de audio-show
cu gânduri despre arta și necesitatea contactului cu ea.
Singura responsabilitate pe care omul viitorului o are, e să îşi păstreze apetitul
pentru arta, adică pentru tot ce ii da viata în viata. Nimic nu poate funcționa în armonie fără arta. Dacă nu mă crezi, încearcă. 24 de ore fară tehnologie, fără citit, fără
să faci nimic. Încearcă să stai nemișcat 24 de ore. În 10 minute simţi ca o iei razna.
Fă exerciții de artă. Mergi cu spatele în parc, doar ca să observi noi perspective.
Alocă-ți timp de gândire numărând boabe de orez sau separând boabe de orez albe
și negre și numărarea lor fără hârtie și pix.
Omul viitorului are responsabilitatea, indiferent unde e și în ce context, să își
poarte arta după el. Arta de a fi om.
***
Omenirea este într-o perpetuă evoluție și creștere. Avem sisteme medicale din
ce în ce mai performante, canale de comunicare extrem de accesibile, ba chiar am
început să ne gândim la cum să ne facem viața mai docilă și mai prietenoasă cu planeta. Dar pentru asta avem multă treabă. Ore de gândire, de inovație, de căutări. Iar
apoi niște alte zeci sau sute de ore de implementare, de muncă zilnică, de travaliu.
De la omul peșterii până astăzi, evoluția realității exterioare este copleșitoare.
Dar oare evoluția interioară este la fel de spectaculoasă? Suntem acum mai atenți?
Mai sensibili? Mai împreună?
Mă întreb de ce progresul seamănă izbitor de tare cu dezumanizarea. Undeva,
pe parcurs, pierdem mici părți din umanitatea noastră pentru că nu mai avem timp
de ea.
Imaginația, arta, conexiunea cu ceilalți sunt drumurile cele mai frumoase către
uman.
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Exista un loc unde poți alege deodată toate cele trei drumuri.
Imaginația
Teatrul are profundul scop de a ne arăta esențializată lumea în care trăim.
De fiecare dată când mergi la teatru, ești conștient că acolo, în acea sală, nu este
realitatea, știi că nimic din tot ce vezi pe scena nu există și totuși găsești un adevăr
profund în acea mică mascaradă .
Microuniversul pe care îl privești te lasă să fii vulnerabil și să lași prejudecăți
din tine să se modifice.
Teatrul are curajul să vină în fața ta și să îți spună că este o minciună, o minciună care îți dă voie să te simți confortabil două ore în liniște lângă alți două sute
de oameni în timp ce trăiești emoții profunde și treci fără rușine de la râs la plâns
în mai puțin de câteva minute.
Arta
Avem oare noi, toți artiștii din lume ceva în comun? Surpinzător, da. Este ceva ce ne
dorim toți. Să spunem un adevăr. Dar nu oricum. Nu. Nu scriem un eseu și nici nu
ținem discursuri publice. Facem o poveste, o îmbogățim cu idei și gânduri intime
și o oferim oamenilor. Adevărul pe care vrem să îl spunem nu este unul ce poate fi
explicat printr-un proces rational. E un alt tip de adevăr. Unul care se simte.
Conexiune umană
O altă capacitatea fascinantă a teatrului este aceea de a forma comunități, de a ține
oamenii uniți în jurul a ceva ce este mai presus decât orice motiv exterior.
Acel ceva care se traduce simplu în „îmi place”, plăcerea fiind singurul lucru
atât de personal încât nu poate fi contrazis sau chestionat.
Atenția este una dintre cele mai pure forme de generozitate. Iar la teatru se
întâmplă ceva magic. După 30 de minute de atenție și conexiune, inimile tuturor
celor din sală ajung să bată în sincron.
În orice sistem echilibrul este elementul ce te poate face să anticipezi durata
de viață a acestuia. De aceea, dacă ne dorim o evoluție echilibrată, sustenabilă, de
durată, e nevoie să păstrăm umanitatea din noi. Din acest noi care construiește tot
ce vedem în afara noastră, noi cei care ne dăm timpul, energia și pasiunea pentru a
crea o lume mai echilibrată, mai atentă și mai de durată. Noi trebuie să ne hrănim
prin emoții și senzații, pentru că tot ce e frumos în lumea asta a pornit pentru prima dată din mintea, imaginația și curiozitatea cuiva.

Textul și Textura
Editura Seneca – prima editură verde din România
Anastasia Staicu

Firul poveștii
Textul se țese. El este o legătură, o structură, o succesiune. Asta ne spune etimologia cuvântului text.
Autorul țese textul din cuvintele. El creează o lume imaginară
Editorul așază textul într-o carte. El creează un obiect.
Cartea ca orice obiect este o intersecție între idee și materie. Folosim resursele
naturale pentru a păstra și a transmite altora ideile noastre.
O Editură folosește hârtie, materialul venit din păduri. Hârtia este și ea un
țesut.
Lemnul zdrobit și stropit cu multă-multă apă se desface în fire care se leagă
între ele. În niște fire lungi cât firul poveștilor nemuritoare.  
Copacul se transformă în foi de hârtie.
Matematica poveștii
Pentru a produce o tonă de hârtie e nevoie de 4,5 tone de masă lemnoasă. Adică,
vreo 25 de copaci în vârstă onorabilă de cel puțin 50 de ani.
Sau... de 1,5 tone de hârtie reciclată. Adică, de niciun copac.
În plus, consumul de apă se reduce cu 50 la sută, consumul de energie cu 30 la
sută.
Deșeuri solide vor fi mai puține cu 30 la sută.
Când am ajuns aici, am știut ce vom face la Editura Seneca.
Vom folosi hârtie și carton reciclate.
Vom calcula amprenta de carbon pentru fiecare tiraj de carte și vom planta
copaci pentru a neutraliza această amprentă.
Din 2014 până azi am reușit să nu tăiem niciun copac pentru cărțile noastre.
Așa am ajuns pe harta Enviromental Paper Network
De la acea decizie și până astăzi am plantat 6 000 de copaci în parteneriate cu
ONG-uri Fundația Conservation Carpathia și Asociația Pădurea Copiilor.  
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„Binele nu este niciodată împotriva naturii” – așa ne învață filozoful stoic.
L-am luat în seamă pe Seneca și astfel cele 40 de titluri ale Editurii au devenit
copaci plantați, nu tăiați.
P.S. Aici poți calcula impactul cuvintelor tipărite asupra mediului!

Administrație și Parteneriate
Orașe sustenabile și Smart
Focus București – Sector 2
Radu Mihaiu

Orașul sustenabil este un oraș pentru oameni, pentru necesitățile, activitățile și
dorințele lor. Orașul este locul unde oamenii au asigurate toate condițiile pentru a
evolua: un mediu de viață sănătos, o educație de calitate, o economie dezvoltată,
opțiuni variate de integrare în societate.
O viziune pentru un oraș sustenabil pornește de la o planificare urbană integrată cu obiective clare, cu un set de măsuri concrete care asigură transpunerea
ei în realitate, o viziune adoptată nu doar de administrație, ci și de locuitorii săi.
Din punctul meu de vedere, un oraș sustenabil are nevoie de acțiuni concentrate în
următoarele domenii:
• Gestionarea inteligentă a resurselor naturale. Procesul de urbanizare sacrifică de cele mai multe ori calitatea mediului înconjurător în favoarea unei creșteri
economice accentuate, producând în timp efecte negative, uneori ireversibile. De
aceea, cea mai importantă calitate a unui oraș sustenabil este grija față de mediul
înconjurător și față de resursele naturale locale. Eliminarea poluării solului și a apei,
gestionarea eficientă a deșeurilor municipale și industriale, reducerea și reciclarea
deșeurilor, precum și utilizarea surselor regenerabile de energie în toate activitățile
antropice sunt pași importanți care stau la baza dezvoltării unui oraș sustenabil.
• Calitatea aerului. Bucureștiul are o problemă în ceea ce privește calitatea
aerului, alternând perioade de relativă normalitate cu altele în care a respira devine
o provocare pentru sănătate. De aceea, este absolut necesar să creștem suprafața
ocupată de spațiile verzi și să reducem emisiile de pulberi și gaze cu efect de seră
specifice locuirii urbane. Trebuie să salubrizăm constant spațiile publice, să monitorizăm activitățile economice potențial poluatoare și să facem un management al
mobilității eficient.
• Mobilitatea. Una dintre trăsăturile fenomenului de urbanizare este creșterea nevoii de mobilitate a persoanelor pentru activități din ce în ce mai variate:
accesul la locul de muncă, la educație, la sistemul medical sau social, sau poate doar
pentru a-și îndeplini necesitățile cotidiene. Deși o bună parte a acestor activități se
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pot realiza la distanță, nevoia omului de mobilitate depășește importanța funcțională a acesteia. Astfel, orașul sustenabil va asigura un grad ridicat de mobilitate a
locuitorilor săi prin implementarea unui set de măsuri bazat pe: dezvoltarea unui
sistem de transport public fiabil și nepoluant, asigurarea mobilității pietonale sau
prin intermediul bicicletei, reducerea distanțelor necesare a fi parcurse printr-o planificare urbană optimizată.
• Deși Sectorul 2 este considerat a fi un pol de dezvoltare economică, concentrând activități cu valoare adăugată ridicată, contextul unei economii sustenabile
este încă foarte puțin schițat. Evoluția marilor metropole ale lumii (Londra, Paris,
New York) sau dezvoltarea accelerată a unor noi poli ai economiei mondiale (Singapore, Dubai, Seul) s-a bazat pe construirea unui ecosistem economic solid, atractiv în aceeași măsură pentru mediul de afaceri și pentru locuitori. Este necesar să
privim în viitor și să ne pregătim pentru industriile și meseriile viitorului oferind
cadrul necesar pentru educație specializată, dezvoltare profesională și crearea de
noi afaceri cu valoare adăugată mare prin crearea unor structuri de tip triplu-helix,
punând bazele unei colaborări bune între mediul de afaceri, mediul academic și
administrația publică.
• Locuirea urbană. Orașul sustenabil este locul în care oricine își dorește să
locuiască. Acolo, confortul de acasă se intersectează cu grija pentru mediul înconjurător prin construirea unor locuințe cu eficiență energetică ridicată. Acolo, dorința
de a fi sănătos ne încurajează să reducem activitățile poluante. Acolo, calitatea serviciilor de sănătate, a procesului educațional sau a ofertei culturale respectă standardele proprii. Acolo, comunitatea locală sau urbană reprezintă o familie extinsă,
alături de care îți dorești să te plimbi, să faci sport, să mergi la concerte sau la picnic. Calitatea locuirii este influențată de toate direcțiile menționate, iar gradul de
satisfacție al locuitorilor arată gradul de îndeplinire a tuturor măsurilor ce derivă
din acestea.
Însă niciuna dintre aceste măsuri nu poate fi pusă în practică decât printr-o
administrație publică inteligentă, eficientă, apropiată de cetățean. Digitalizarea și eficientizarea procesului administrativ creează axa pe care se poate un
oraș sustenabil. Alături de colegii mei fac toate eforturile pentru construirea și consolidarea acestei axe, axă pe care să se dezvolte proiectele unui București – oraș
sustenabil.

Orașe sustenabile și Smart
Focus: Alba Iulia – #CealaltăCapitală
Liviu Stanciu

Alba Iulia e orașul în care orice român își dorește să ajungă cel puțin o dată în viață.
Pare o afirmație îndrăzneață și puțin arogantă, dar cei peste 500.000 de turiști care
ne vizitează anual ne-o spun la fiecare popas pe care-l fac în Orașul Marii Uniri. „E
păcat să lași Google Maps sau Waze să rateze trecerea prin Alba Iulia”. Și vii să vezi
„cel mai istoric” loc din România, renăscut din propria cenușă, în ultimii 15 ani, cu
forțe proprii și cu peste 300 de milioane de euro, fonduri nerambursabile. Ajungi,
vezi orașul, vizitezi obiectivele turistice și nu numai, respiri aerul istoriei, te bucuri
de cea mai mare cetate din țară și te întorci acasă cumva contrariat: de ce la Alba
Iulia se poate? De ce Alba Iulia a făcut? Cum a făcut? Ce au ei aici, iar orașul nostru
nu are?
Răspunsul la aceste câteva întrebări e relativ simplu: principalul combustibil
al administrației locale nu a fost statul după birou și plimbatul de hârtii prin instituție, ci îndrăzneala de a face lucruri. Noi am îndrăznit să credem și să facem. Ca
într-o poveste motivațională spusă de un lider bun. Dar adevărată, nu de ficțiune
visătoare. Și nu am fost unici. Nu am fost singurii care au făcut asta. Nu am fost
nici cei mai frumoși, nici cei mai deștepți. Dar am fost printre cei pregătiți, printre
cei mai ageri și mai atenți, care stau în fața haitei și deschid drumul. Și asta am
făcut în ultimii 15 ani: un pionierat care nu ne-a pus epoleți pe umeri, dar care a
făcut din Alba Iulia orașul din România pe care-l găsim în multe topuri, atât locale,
cât și internaționale. Pentru că TOT ce s-a făcut la Alba Iulia s-a făcut cu OAMENI,
cu o mână de oameni care n-au ratat nimic în ceea ce privește liniile de finanțări și
planurile de viitor pentru oraș.
Prinși la mijloc într-un sandwich geografic din care nu avem cum să facem
vreun „escape”, între Cluj-Napoca și Sibiu – două orașe față de care, ca mărime,
Alba Iulia ar conta cam cât un cartier ceva mai întins, am îndrăznit să ieșim la
interval. Să facem gălăgie în administrație. Să adulmecăm oportunitățile pe care
Europa aproape că ni le-a pus pe tavă. Să lătrăm și să mușcăm din partea noastră
de fonduri nerambursabile. E puțin spus că fondurile europene au fost oxigenul
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necesar pentru orașul nostru. Au fost mai mult: pașaportul nostru de oraș mic
și îndrăzneț în relația cu orașele mari din Europa și din lume. Pista noastră de
decolare înspre… worldwide. Și nu vorbim aici de clasice „înfrățiri” sau de vizite
de curtoazie ale primarului, însoțit de șefi de servicii (insert here group grayscale
picture☺), ci de bune practici luate de la noi și implementate în Brazilia, ca să
dăm doar un exemplu.
Noi am știut, din 2016, că timpul nu mai are răbdare cu evoluția digitală
a României. Dulcele stil clasic de manipulat dosare cu șină l-am lăsat pe seama
dinozaurilor din instituțiile locale și am luat taurul de coarne: am coborât ideea
de administrație din turnul ei de fildeș, „polișat” până la strălucire de plimbatul
hârtiilor dintr-un birou în altul, între oameni, inițiind primul pilot de smart city,
la scară mare, din țară. Durerile facerii unui oraș inteligent sunt destul de mari.
Entuziasmul digital e doar al oamenilor tehnici. Nu e nimic pitoresc în a automatiza rutina de peste 30 de ani a unui funcționar public și a-l face să se simtă, deși
nu e cazul, amenințat de o soluție inteligentă care îi face munca de o zi în câteva
minute.
După primele comunicări despre cum transformăm Alba Iulia într-un oraș inteligent, pilotând soluții smart, orașul a urcat rapid în toate topurile de smart cities
din țară. Ne-a bucurat acest lucru, dar ne-a responsabilizat și mai mult. Am avut
ambiția, ca la sărbătoarea Centenarului României moderne, să avem aici, unde s-a
născut România modernă, 100 de soluții inteligente în testare. Peste 45 de companii private s-au alăturat aventurii noastre, pe banii lor, investind peste 1 milion și
jumătate de euro pentru a-și testa proiectele într-un mediu real, pe infrastructura
orașului și pentru a-și crea un business case scalabil. De la soluții de comunicare cu
cetățenii până la infrastructură de senzori și gateways LoRaWAN, și de la senzori
inductivi de parcare, la aplicații-ghiduri pentru turiști și 5G, am acoperit toate cele
11 verticale (domenii ale unui smart city), agreate de către Comisia Europeană.
Am avut soluții smart pentru utilități publice, e-Guvernare, planificare urbană,
mobilitate smart, inovare și afaceri locale, administrație publică, turism, educație,
sănătate, clădiri sustenabile, securitate publică, mediu. Toate aceste testări ne-au
deschis niște drumuri incredibile. Experiența acumulată și formarea unei echipe de
oameni care știu acum ce înseamnă un smart city au fost cele mai bune lucruri care
au emulat din inițiativa noastră.
Ceea ce este extrem de important de subliniat e faptul că n-am rămas blocați
în nostalgia romantică a creării unui smart city, o atitudine pe care o întâlnim din
ce în ce mai des astăzi, pentru ca e mainstream să fii smart și să vorbești despre
asta. Noi am mers mai departe, pe fundamentul creat înainte de a avea încă ideea
de smart city (de exemplu, Alba Iulia are e-ticketing in sistemul public de transport și geolocalizare autobuze încă din 2012; la fel, proiecte smart înainte de a fi
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la modă ideea de smart city). Și acest „mers mai departe” l-am concretizat în zeci
de proiecte de succes: 2 mari proiecte de mobilitate inteligentă, cu benzi dedicate
pentru autobuze și biciclete, 13 autobuze electrice și stații de încărcare aferente,
stații de biciclete smart și aplicație de utilizare, 3 mari proiecte de iluminat public
inteligent pe 200 de străzi, cu trafic inteligent, treceri de pietoni inteligente și
monitorizare in cloud, Strategia Integrată de Dezvoltare Urbană pe 2023-2030,
Strategia Smart City, un muzeu al copiilor, cu componente smart, un sistem de
clădire inteligentă, proiecte de eficiență energetică, comunicare geolocalizată cu
cetățenii prin senzori virtuali, cataloage digitale în școli, smart living lab – „Generația Tech” (în parteneriat cu Digital Nation și Google), sistem interactiv de
comunicare cu personaje antice, proiecte de incluziune socială, educație, eficiență
energetică etc.
Și nu sunt toate. Pe lângă cele enumerate și descrise atât de sumar mai sus,
adăugăm zeci de proiecte transnaționale (Horizon 2020, InterReg, URBACT etc.) în
care învățăm în mod permanent cum se face viitorul, în care descoperim ce și cum
au făcut alții și cum putem replica și la noi și în care suntem model de bune practici pentru orașe din Europa cu bugete infinit mai mari decât al nostru. Datorită
acestor „ieșiri cu capul deasupra apei” care sunt proiectele transnaționale, suntem
primul oraș din România care are un manual de brand, care-i asigură o comunicare
strategică și coerență în vizibilitatea europeană, și care este lider de proiect în programul URBACT pe partea de city branding și smart city. Toată această evoluție se
fundamentează pe o strategie de dezvoltare de oraș, bine făcută împreună cu Banca
Mondială, faptul că suntem campioni în atragerea de fonduri nerambursabile, destinație de excelență, recunoscută de Comisia Europeană, primul oraș din România
care și-a pus cheltuirea banului public sub lupa agenției de rating Moody`s, primul
oraș din România cu un pilot de smart city de succes.
O echipă de oameni bine pregătită stă în spatele tuturor acestor proiecte,
având suport total din partea factorilor de decizie din Primăria Alba Iulia, sprijin
necondiționat atunci când vorbim de co-finanțări, sprijin din partea tuturor departamentelor din primărie atunci când vorbim de colaborare inter-departamentală,
fără de care niciu proiect nu ar putea fi dus la bun sfârșit. Peste toate acestea, stă o
strategie bine structurată de comunicare, atât la nivel instituțional, cât și la nivel
interstițial, cu cetățenii. Suntem de mult conștienți și insistăm ori de câte ori este
nevoie pe faptul că administrațiile trebuie să se deschidă înspre oameni, să comunice mai mult, să devină parte din procesul de co-creare a orașului inteligent, alături
de cetățeni. Tocmai de aceea avem o strategie de smart city în lucru, ca să facem lucrurile așa cum trebuie, bazându-ne pe nevoile concrete ale orașului. Comunicarea
cu cetățenii ar trebui să fie noul status quo al administrațiilor locale, pentru că un
oraș cu tendințe de dezvoltare sustenabilă se bazează pe acoperirea nevoilor şi pe
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transparență civică, nu pe o guvernare cu tendințe autocrate, un draw-back major
în tot ceea ce înseamnă dezvoltare sustenabilă.
Asta e povestea noastră, povestea Alba Iuliei văzută prin ochii unor oameni
care lucrează cu timp și fără timp la evoluția inteligentă a orașului. Ar mai fi multe
lucruri de spus, dar vă invităm să stați cu ochii pe noi. Nu ne deranjează, ba chiar
ne bucură. Și încă ceva: vă invităm la Alba Iulia. Orice român își dorește să ajungă
aici cel puțin o dată în viață☺.

Orașe sustenabile și Smart
Focus: Eco not Ego à la Cluj
Oana Buzatu, Ovidiu Cîmpean

Orașul este ca o casă minunată, a scris gânditorul renascentist Leon Battista
Alberti: modul în care ne construim și organizăm orașele reprezintă modul în care
trăim împreună ca societate. Viziunea societății noastre europene este a unui continent în care oamenii își pot construi vieți bune și prospere. Așadar, rezultă că avem
nevoie de orașe care să ofere o bună calitate a vieții - orașe care să fie inovatoare,
ecologice și incluzive, în care nimeni să nu fie uitat, sau lăsat în urmă și energiile
fiecăruia să își găsească un loc și să poată fi oferite comunității în modalități care
sunt compatibile cu energia acesteia.
Clujul este casa noastră și am ales să îi creionăm destinul împreună, cu ajutorul
resurselor și instrumentelor pe care în mod natural le oferă orașul și locuitorii săi.
Astfel, am adoptat acest slogan pentru oraș „Eco not Ego” – prin care asumăm ca o
valoare comună importanța proceselor participative a colaborării și co-designului
în abordarea pe termen mediu și lung a problemelor orașului, a dezvoltării sale.  
Suntem, în mod evident un oraș al cunoașterii, avem acces la universități istorice, la expertiză de primă mână. Avem antreprenori locali relevați la nivel regional
și internațional, a căror expertiză este pusă în slujba orașului din dragoste față de
loc, și dorința de a face parte din soluție. Avem un sector ong puternic și respectat
de comunitate, care ne-a demonstrat deja în ultimii ani că industriile creative și
cultura pot fi motoare ale economiei locale. Și avem cetățeni activi, care au asumat
acest rol de membru al casei și fac parte din helixul local de inovare. Dar, în plus de
toate acestea ceea ce am învățat este să colaborăm și să deschidem accesul la luarea
deciziilor importante pentru oraș către locuitorii acestora, cu ajutorul unor instrumente precum Centrul de Inovare și Imaginație Civică, a taberelor de inovare, sau a
programelor digitale care permit implementarea unor componente de guvernanță
participativă.
De asemenea, o componentă care joacă un rol instrumental în felul în care
gestionăm orașul este deschiderea spre procesele de transformare digitală. Dincolo
de creșterea transparenței, vitezei de acces la serviciile publice și de confort pentru
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cetățeni, procesele digitale aduc și o semnificativă economie de resurse, o sursă de
învățare și dezvoltare de produse de inovare tehnologică cu valoare adăugată mare
și un puternic atractor de talente.
Noi considerăm că investițiile în digitalizare nu au cum să dea greș - prin digitalizare vom fi câștigători în orice ecuație a viitorului - orice plan de viitor pentru a
fi sustenabil trebuie să țină cont de potențialul pe care îl asigura digitalizarea – de la
joburile viitorului care vor fi intrinsec legate de digital, la avantajele competitive de
a putea oferi acces la tehnologii de ultimă oră aduse în viața de zi cu zi, în serviciile
publice, în soluții la probleme societale, în instrumente la îndemâna tuturor. Prin
urmare, a investi ca oraș azi în acest domeniu înseamnă să le oferi cetățenilor o
șansă la locuri de muncă solide și sigure în viitor.  
Ceea ce rămâne de făcut însă este să ținem cu toții cont de faptul că dezvoltarea pe termen lung nu poate fi legată numai de prosperitatea a câteva orașe – prin
urmare e important să ne transmitem bunele practici către alte orașe pentru a crea
context de învățare de dezvoltare și de creștere pentru cât mai mult, ideal pentru
toți.  
Obiectivul nostru comun este acela ca oamenii să aleagă să rămână acasă , oriunde este acest loc, la Cluj, la Tecuci sau la Sighetu Marmației – nimeni nu ar trebui
să fie obligat să plece de acasă pentru condiții de viață mai bune. Iar pentru a muta
această realitate din idee în fapte este nevoie ca noi toți actorii din orașele din România să ne asumăm valoare acestui „eco not ego” și să colaborăm mai constant,
mai susținut, mai pragmatic, să ne mutăm atenția de pe competiție pe participare,
pe efortul de învățare și de suport.  

Liga Orașelor Verzi – Un proiect UrbanizeHub
care așteaptă finanțarea
Grațian Mihăilescu

La nivel european, dezvoltarea durabilă este un principiu de bază al Tratatului privind Uniunea Europeană şi un obiectiv prioritar pentru politicile interne şi externe
ale Uniunii. Începând cu anul 2006, conceptul de dezvoltare durabilă a fost integrat în Strategia pentru o Europa Extinsa, având ca obiectiv general îmbunătăţirea continuă a calității vieţii pentru generaţiile prezente și viitoare, pentru crearea
unor comunități durabile, capabile să gestioneze și să folosească resursele în mod
eficient și să valorifice potențialul de inovare ecologică și socială al economiei, în
vederea asigurării prosperității, protecției mediului și coeziunii sociale.
În 2010, ca o continuare a dezvoltării durabile a UE, a fost adoptată Strategia
Europa 2020 de promovare a creșterii inteligente, durabile (bazată pe reducerea
emisiilor de carbon, eficiență energetică, resurse regenerabile) și incluzive. Strategia Naţională pentru Dezvoltare Durabilă se adresează acestor provocări, propunând tranziția spre o dezvoltare durabilă bazata pe principiile și în spiritul Agendei
2030 pentru Dezvoltare Durabilă, ca membră a unei Uniuni Europene prospere și
revigorate. Agenda 2030 pentru dezvoltare durabilă și cele 17 obiective pentru dezvoltare durabilă (ODD) au fost adoptate la Adunarea Generala ONU în septembrie
2015. Aceste obiective au dat un nou impuls eforturilor globale pentru realizarea
dezvoltării durabile. Alături de statele membre și respectând principiul subsidiarității˝, UE s-a angajat să devină lider în punerea în aplicare a Agendei 2030 și, implicit, a celor 17 Obiective de Dezvoltare Durabilă.
În lumina angajamentului de implementare a celor 17 obiective de dezvoltare
durabilă (ODD), Guvernul României a adoptat, în anul 2018, Strategia Națională pentru Dezvoltarea Durabilă a României 2030 (SNDD), ca instrument principal
ce ghidează împlinirea acestui deziderat. Documentul cadru prevede înființarea de
organisme de coordonare a obiectivelor, în vederea promovării unui nivel ridicat
de coerenta a politicilor pentru dezvoltare durabilă (PCSD) între structurile guvernamentale, cât și alinierea politicilor naţionale la obiectivele asumate la nivel
internaţional. Strategia susţine ca România să fie în 2030 o țară membră a unei
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Uniuni Europene puternice, în care decalajele dintre țări vor fi reduse, iar cetățenii
României vor putea trăi într-o tara în care statul serveşte nevoile fiecărui cetăţean
într-un mod echitabil, eficient și cu preocupări crescute și constante pentru un mediu curat.
Totodată, în 2020 a fost adoptat la nivelul Uniunii Europene „Pactul Ecologic
European“, o noua strategie de creştere care are drept scop transformarea UE într-o
societate echitabilă și prosperă, cu o economie modernă competitivă și eficientă din
punctul de vedere al utilizării resurselor, în care să nu existe emisii nete de gaze cu
efect de seră în 2050 și în care creşterea economică să fie decuplată de utilizarea resurselor. Pactul urmăreşte, de asemenea, să protejeze, să conserve și să consolideze
capitalul natural al UE, precum și să protejeze sănătatea și bunăstarea cetăţenilor
împotriva riscurilor legate de mediu și a impacturilor aferente.
În ceea ce priveşte alinierea orașelor Timișoara, Arad, Reșita și Lugoj la strategiile europene și naţionale privind reducerea emisiilor de carbon, fiecare strategie
locală propune planuri și obiective care să contribuie la crearea unor oraşe verzi și
reducerea emisiilor de carbon. Strategia locală privind schimbările climatice în municipiul Timișoara propune reducerea cu 22 % a emisiilor de CO2 pe sectorul transport până în 2020 față de 2008, prin scăderea cantității de CO2 prin încurajarea și
promovarea utilizării bicicletelor; prin încurajarea și promovarea transportului public în municipiul Timișoara; prin implementarea unor măsuri de taxare și subvenționare; prin restricționarea parcării în zona centrala și găsirea unor soluții pentru
parcarea rezidenților din această zonă; prin managementul traficului, reamenajare,
modernizare și extinderea infrastructurii de drumuri, la nivelul municipiului Timișoara. În același timp, până în anul 2020, strategia propune reducerea cu 35%
a emisiilor de CO2 pe sectorul energetic. Acest obiectiv va fi realizat prin scăderea
consumului de energie electrică și termică la nivel instituţional/rezidenţial; scăderea cantității de CO2 pe sectorul rezidenţial prin generarea a 10 % din necesarul de
agent termic și apă caldă prin utilizarea de resurse alternative în vederea producerii
agentului termic, utilizarea deșeurilor de biomasă și nămol; scăderea cantității de
CO2 pe sectorul rezidenţial prin scăderea consumului de combustibil necesar producerii agentului termic.
„Strategia privind transformarea în oraș verde a municipiului Arad 20162025“ setează obiective specifice pe probleme-cheie, printre acestea numărându-se
scăderea emisiilor de CO2 la nivel local cu 23% până în anul 2020 (față de anul de
referință 2008), ținta fiind 5,5 tone CO2/capita până în anul 2025. Acest obiectiv
se doreşte a fi atins prin reducerea consumului de carburant a flotei auto a primăriei cu 5% pe an; instalarea de corpuri de iluminat cu LED-uri și extinderea acestui
sistem în întreg oraşul; înlocuirea autobuzelor (combustibili fosili – carburant) cu
vehicule eficiente energetic (autobuze, electrobuze).
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Conform „Planului strategic de dezvoltare locala a municipiului Reșita“, prioritățile, obiectivele și țintele strategice pentru 2025 sunt enunţate pentru a avea
o vedere de ansamblu asupra viziunii administrației locale de dezvoltare locală în
strânsă corelare cu nevoia locală identificată prin angajarea tuturor părților interesate de-a lungul elaborării strategiei.
Printre acțiunile și proiectele asumate în vederea atingerii țintelor cu privire la
un oraș verde, eficient energetic și cu emisii reduse de carbon, se numără creșterea
eficienței energetice locale la nivelul sectorului rezidențial și instituțional și reducerea emisiilor de CO2 la nivel local până la 1,8 tone CO2/capita în anul 2020.
Astfel, pentru a contribui la îndeplinirea acestor obiective și pentru a se alinia
la indicatorii impuși de Uniunea Europeană și de strategiile naționale, implementarea proiectului în cel mai scurt timp (apropiată perioadă) reprezintă o prioritate.
În plus, termenele impuse de strategiile locale ale celor 4 oraşe pentru îndeplinirea
obiectivelor cu privire la reducerea emisiilor de carbon și transformarea acestor
oraşe în „oraşe verzi”, mai exact anul 2020 și anul 2025, intensifică nevoia implementării cât mai rapide a proiectului.
Soluția propusă de asociație la nevoia identificată este implicarea acesteia în
formularea politicilor de dezvoltare urbană durabilă și de transformare a municipiilor Arad, Reșita, Lugoj și Timișoara în „oraşe verzi”. În plus, se urmăreşte realizarea unei analize la nivelul municipiilor Arad, Reșița, Lugoj și Timișoara privind
capacitatea acestora de a se alinia principiilor europene referitoare la neutralitatea
emisiilor de carbon și de a deveni „orașe verzi”.
Caracterul inovativ al proiectului reiese din modalitatea inovativă găsită pentru a răspunde nevoii identificate. Aceasta modalitate se referă la implicarea cetăţenilor în luarea deciziilor de la nivel local și îmbunătăţirea dialogului civic astfel încât
să se găsească cele mai bune soluții pentru a aduce orașele Arad, Reșița, Timișoara
și Lugoj la statutul de orașe verzi și neutre din punctul de vedere al emisiilor de
carbon.
Implicarea populației în atingerea obiectivelor se va face prin stimularea gradului de implicare a cetățenilor celor 4 orașe în atingerea obiectivelor de dezvoltare
urbană durabilă, prin desfășurarea unui concurs de soluții viabile al cărui scop va fi
atingerea țintei de „oraş verde”.
De asemenea, proiectul își propune asigurarea sustenabilității parteneriatelor
de dezvoltare locală încheiate cu cele 4 municipii prin: cooptarea a cel puțin 2 companii locale sau regionale care să sprijine implementarea câte unui proiect pilot
propus la concursul de soluții în cadrul acțiunilor de responsabilitate sociale pe
care aceste companii le derulează; lansarea către cele 4 administrații locale a propunerilor de soluții inițiate în cadrul concursului sub forma proiectelor de bugetare
participativă pentru comunitățile din orașele respective; implicarea organizațiilor
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nonguvernamentale din orașele respective în preluarea ideilor de acțiuni și proiecte
și implementarea acestora în localitățile din care fac parte.
Modalitatea prin care proiectul contribuie la soluţionarea problemelor identificate la nivelul grupului ţintă reiese din activitățile pe care asociația le va desfășura. Activitatea de dezvoltare de proceduri, mecanisme pentru susținerea și
promovarea dezvoltării durabile la nivelul celor 4 orașe și tranziția la „orașe verzi”
va consta în analiza situației de la nivelul orașelor Arad, Timișoara, Lugoj și Reșita
privind implementarea politicilor de dezvoltare durabilă și tranziţie la „oraș verde”,
elaborarea planurilor de acțiune locale în vederea atingerii obiectivelor de dezvoltare durabilă, organizarea de consultări cu cetățenii celor 4 orașe pentru prioritizarea
planurilor de acțiune și identificarea de noi soluții de sustenabilitate privind neutralitatea emisiilor de carbon.
Obiectivul general al proiectului și anume consolidarea capacității interne a
asociației de a se implica în formularea politicilor de dezvoltare urbană durabilă
și de transformare a municipiilor Arad, Reșița, Lugoj și Timișoara în „orașe verzi”
și anume introducerea de sisteme și standarde comune în administrația publica
locală ce optimizează procesele orientate către beneficiari în concordanță cu SCAP.
În vederea atingerii obiectivului general, parteneriatele cu autoritățile și instituţiile administrației publice sunt esențiale. Implementarea de succes a proiectului
necesita cooperarea cu autoritățile și instituțiile din administrația locală pentru
a avea sprijinul și suportul acestora. Implicarea cetăţenilor în luarea deciziilor de
la nivel local necesită acordul administrației publice și dorinţa acestora de a lua în
considerare și de a implementa soluțiile oferite de cetățeni. Totodată, organizarea
oricăror evenimente cu privire la identificare de soluții inovative pentru atingerea
obiectivelor, are nevoie de prezența reprezentanților administrației publice și a aleșilor locali.

Finanțare
Finanțarea orașelor durabile
Carli Bunding-Venter, Marcel Ionescu-Heroiu

În perioada post-COVID-19, orașele vor fi în prima linie a unei recuperări
verzi, reziliente și incluzive. Este probabil ca guvernele locale să observe oportunități sporite de a investi pe termen scurt, prin cheltuieli accelerate pentru redresare. Pe termen mediu, totuși, presiunea de a echilibra bugetul național ar putea
reduce transferurile viitoare și este urgent să ne asigurăm că investițiile în proiecte de recuperare sunt, de asemenea, sustenabile financiar pentru generațiile
viitoare. Managementul financiar îmbunătățit al administrației locale este acum
mai important ca niciodată. Orice discuție cu privire la orașele durabile ar fi, prin
urmare, incompletă fără a lua în considerare i) modul în care sunt finanțate investițiile climatice și ecologice inteligente și ii) modul în care durabilitatea financiară pe
termen lung a administrațiilor locale poate fi îmbunătățită.
Autoritățile publice locale sunt responsabile pentru aproximativ 40%
din toate cheltuielile publice din România și depind în mare măsură de transferurile naționale și de fondurile Uniunii Europene (UE) pentru aceste investiții de capital. Implementarea substanțialului pachet de finanțare UE pentru
dezvoltarea urbană durabilă (DUD) în perioada de programare 2014-2020 a fost mai
lentă față de așteptări. Acest lucru nu este de bun augur pentru viitoarele investiții
de capital, având în vedere pachetul de finanțare DUD mult extins pentru perioada
de programare 2021-2027 sau investițiile accelerate pentru recuperare post-Covid19.1 Administrațiile locale sunt responsabile pentru o gamă largă de responsabilități,
dar sunt confruntate cu o volatilitate sporită și modele impredictibile de transferuri
fiscale de la nivel central, ceea ce împiedică o planificarea bugetară riguroasă la nivel
local. În timp ce bugetele locale depind într-un mod covârșitor de transferuri centrale din impozitul pe venitul personal (PIT) și din taxa pe valoare adăugată (TVA),
alte surse importante de venituri proprii (în special impozitele pe proprietate, teren
Aproximativ 12,5 miliarde de dolari vor fi disponibili pentru zonele urbane românești în perioada de programare 2021-2027 (în creștere de la aproximativ 2,7 miliarde de dolari în 2014-2020)
prin diferitele programe operaționale și Programul Național de Recuperare și Reziliență.
1
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și autoturisme) sunt limitate de prevederile Codului Fiscal (propuse tot de nivelul
central). Cheltuielile de personal au crescut semnificativ în ultimii ani și, în general,
tarifele pentru serviciile municipale nu reflectă costurile, rezultând în furnizarea de
servicii puternic subvenționate (adesea prin intermediul companiilor publice).
Orașele sunt spațiile unde se implementează o pondere covârşitoare
a acțiunilor climatice și unde ar trebui realizate sinergii aferente investițiilor. În ciuda prevalenței și ambiției crescute a strategiilor și planurilor locale,
acestea sunt adesea dezvoltate în abordări de tip „siloz”, fără a acorda atenție unor
potențiale sinergii. În același timp, atât acțiunile de adaptare la schimbări climatice
în orașe, cât și cele de atenuare a efectelor schimbărilor climatice riscă să aibă un
impact redus, datorită modului nesustenabil de dezvoltare a parcelelor de teren
(mai ales extinderea necontrolată a zonelor urbane) și a modului defectuos în care
s-au făcut investițiile în infrastructură publică, ceea ce ar putea avea consecințe
asupra nivelului de emisii a gazelor cu efect de seră și asupra rezilienței pentru
următoarele decenii.2 Calea de dezvoltare a orașelor depinde în mare măsură de
capacitatea locală de a planifica, finanța și implementa investiții. Persistența decalajelor de capacitate administrativă între primării prezintă un risc real de lărgire
permanentă a ecartului de dezvoltare dintre localitățile cele mai performante și
cele mai puțin performante.
Este nevoie să se treacă urgent la planificarea integrată a investițiilor
climatice, concentrată pe cartiere, pentru a maximiza efectul multiplicator. Există multe intervenții de sine stătătoare care pot avea loc într-un cartier,
precum modernizarea clădirilor de blocuri sau a spațiului verde, care individual ar
îmbunătăți calitatea vieții pentru rezidenți sau ar spori reziliența la schimbări climatice a acelor cartiere. În același timp, trecerea la pachete de intervenții integrate,
concentrate spațial, ar putea aduce nu numai aduce beneficii climatice pozitive,
ci ar fi și mai rentabile. De exemplu, modernizarea clădirilor rămâne o necesitate
cheie din perspectiva investițională și reprezintă un punct de pornire pentru modernizarea unui cartier care să includă, de exemplu, și investiții în infrastructura
de încălzire, spații verzi îmbunătățite și modernizarea infrastructurii de transport
public pentru a reduce impactul de mediu asupra zonei și pentru a genera beneficii
semnificative în termeni de reziliență. Astfel de abordări integrate pot spori simultan reziliența la dezastre și schimbări climatice, pot reduce emisiile de gaze cu efect
de seră și pot îmbunătăți calitatea vieții și accesibilitatea cartierelor.
Coordonarea investițiilor din fonduri UE și îmbunătățirea gestiunii financiare
a primăriilor sunt instrumentele care contribuie la dezvoltarea integrată și ar trebui să facă parte dintr-o strategie coerentă.
2
Ürge-Vorsatz, D., Rosenzweig, C., Dawson, RJ, Rodriguez, RS, Bai, X., Barau, AS, ... & Dhakal,
S. (2018). Blocarea răspunsurilor climatice pozitive în orașe. Nature Climate Change, 8 (3), 174-177.
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Coordonarea, complementaritatea și armonizarea între fondurile UE
și cele naționale
Deși planurile de investiții de capital sunt din ce în ce mai ambițioase la
nivel local, absorbția fondurilor UE variază foarte mult de la localitate la
localitate. Sistemul actual, caracterizat de o fragmentare a componentelor sectoriale și de finanțare la nivel național, pleacă de la prezumpția că toate administrațiile locale au o capacitate ridicată de a naviga aceste sisteme complexe și a accesa
fonduri pentru realizarea obiectivelor de dezvoltare locală. Însă, administrațiile
locale cu cea mai mare capacitate administrativă, sunt invariabil orașele mari și dinamice, care au și atras în anii trecuți majoritatea fondurilor disponibile. O analiză
recentă a arătat că doar un număr limitat de orașe cu un nivel de dezvoltare scăzut
(bazat pe Indicele de Dezvoltare Umană Locală) au putut accesa fonduri FEDR pe
cap de locuitor peste media națională.3 Administrațiile locale cu capacitate redusă
s-au orientat către accesarea fondurilor a căror adaptare este facilă, iar programele
naționale cu cerințe mai puțin stricte tind să ocupe o pondere mai mare din programele de finanțare europeană.
Există oportunități promițătoare de a coordona și armoniza mai bine
aceste multiple programe de finanțare, prin utilizarea fondurilor naționale pentru a valorifica mai bine fondurile UE și pentru a îmbunătăți complementaritatea dintre cele două tipuri de fonduri. O mai bună armonizare
între fondurile UE și cele naționale și consolidarea capacității orașelor mai slab
dezvoltate de a accesa fondurile disponibile ar putea accelera dezvoltarea la nivel
local în următorii ani. În anii următori, investițiile din fonduri UE vor necesita o
concentrare mult mai mare pe partea de mediu și schimbări climatice, în contextul
Pactului Ecologic European. Dacă orașele vor accelera într-adevăr investițiile în infrastructură verde, este de asemenea necesar ca deciziile privind aceste investiții să
fie luate într-un mod inteligent, la nivel local.
Îmbunătățirea gestiunii financiare la nivel local
Îmbunătățirea eficienței serviciilor municipale și recuperarea costurilor cu aceste
servicii, pe de o parte, și creșterea veniturilor proprii din impozitul pe proprietate
și pe teren, sunt două acțiuni fundamentale în cadrul unei agende mai largi pentru
îmbunătățirea gestiunii financiare la nivel municipal.
Creșterea eficienței serviciilor publice și recuperare a costurilor
cu aceste servicii
Mulți operatori locali de utilități publice au moștenit sisteme de infrastructură vechi, ineficiente, cărora le-au lipsit investițiile și întreține3
Banca Mondială (nepublicat încă). Orașe durabile din România: promovarea dezvoltării urbane
rezistente, integrate, incluzive și bine guvernate
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rea în ultimii ani. Acest lucru are ca rezultat furnizarea de servicii ineficiente din
perspectiva costurilor, cu externalități negative de mediu semnificative. Pierderile
de apă potabilă și apă caldă sunt estimate la 50% și respectiv 30%. Serviciile de
transport public slab dezvoltate conduc de asemenea la creșterea motorizării private, care este un factor important în creșterea emisiilor gazelor cu efect de seră.
Tarifele pentru servicii publice tind, de asemenea, să fie menținute în mod artificial
la un nivel scăzut, ceea ce duce la necesitatea ca administrațiile locale să cheltuiască
resurse semnificative pentru subvenții.4 În acest sens, câteva intervenții sunt absolut necesare:
• modernizarea infrastructurii publice, pentru a reduce costurile și impactul
asupra mediului; și
• recuperare sustenabilă a costurilor de livrare a serviciilor publice prin stabilirea unor tarife adecvate și colectarea plăților.
Creșterea veniturilor din surse proprii (VSP)
Orașele au posibilități limitate de a crește veniturile proprii, iar calitatea
slabă și statutul incomplet al cadastrelor urbane afectează modul în care
sunt colectate impozitele pe teren și proprietate. Există deja o variație mare a
ratelor impozitului pe proprietate și teren (în limitele legale aplicabile) și a nivelului de colectare al acestor taxe. Actualizarea cadastrelor la nivel de oraș pentru a se
asigura că toate proprietățile și proprietarii relevanți ai acestora sunt corect înscrise, identificate și plătesc impozitele corespunzătoare este o cerință fundamentală
pentru sustenabilitatea financiară a administrațiilor locale. Clarificarea situațiilor
neclare în ceea ce privește proprietatea ar putea stimula o dezvoltare mai accelerată
și ar putea oferi localităților oportunități de a impune standarde mai stricte pentru întreținerea și modernizarea clădirilor vechi. Orașele pot face ulterior investiții
inteligente în infrastructură care ar contribui la creșterea valorilor proprietăților
și, în cele din urmă, la creșterea veniturilor proprii. S-a demonstrat că investițiile
în spații verzi și amenajare parcelelor de teren pot crește valorile proprietăților cu
5 până la 15% (în funcție de proiect).5 Acestea sunt investiții climatice inteligente
care îmbunătățesc calitatea vieții și combat impactul insulelor de căldură urbană,
oferind în același timp beneficii financiare pe termen lung pentru administrațiile
locale.

Banca Mondială. 2018. Diagnosticul sistematic de țară al României: De la o creștere inegală la
o dezvoltare incluzivă. Calea României către prosperitate comună.
5
Haq, SMA (2011). Spații verzi urbane și o abordare integratoare a mediului durabil. Jurnal de
protecție a mediului, 2 (5), 601-608.
4
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Politici publice
Progresul României în implementarea Agendei 2030
pentru Dezvoltare Durabilă
Ileana Luminița Bălălău, Cornel Bertea Hanganu,
Ștefania-Elena Deák, Cristian Florin Iordache,
Andreea Cătălina Tache
Sunt deja câteva decenii de când au apărut primele semne de întrebare legate de
actuala paradigmă de dezvoltare. Pe lângă beneficiile evidente, creșterea economică
spectaculoasă pe care omenirea a experimentat-o a avut din păcate efecte negative asupra mediului înconjurător și a produs unele dezechilibre la nivelul societății.
Suntem, din ce în ce mai des, martorii unor fenomene meteo extreme despre care
specialiștii spun că vor fi și mai frecvente în special din cauza schimbărilor climatice.
Conștientizarea problemelor cu care ne confruntăm acum și care din păcate se vor
răsfrânge asupra generațiilor viitoare este un prim pas de care avem nevoie pentru
tranziția către o societate sustenabilă. Adoptarea Agendei 2030 pentru dezvoltare
durabilă de către toate statele ONU în 2015 reprezintă un moment emblematic prin
asumarea celor 17 Obiective pentru Dezvoltare Durabilă și a celor 169 de ținte.
România este una dintre țările active în implementarea Agendei 2030. Suntem
recunoscuți ca hub regional pentru promovarea Obiectivelor pentru Dezvoltare
Durabilă, dar și pentru cadrul instituțional de implementare a acestora. Parlamentul României a fost primul dintre cele 171 din Uniunea Interparlamentară care a
adoptat o declarație puternică de susținere a Agendei 2030. Ulterior, a fost înființat
Departamentul pentru Dezvoltare Durabilă în cadrul aparatului de lucru al Guvernului României. Departamentul a coordonat revizuirea Strategiei naționale pentru
dezvoltarea durabilă a României 2030 (SNDDR 2030), document lansat în 2018,
pentru implementarea la nivel național a Agendei 2030 pentru dezvoltare durabilă.
Cadrul instituțional solicitat prin SNDDR 2030 a fost finalizat și este constituit din:
• Comitetul Interdepartamental pentru Dezvoltare Durabilă, format din miniștri și prezidat de prim-ministru;
• Consiliul Consultativ pentru Dezvoltare Durabilă, format din 34 de experți
cu activitate profesională deosebită;
• Nucleele pentru Dezvoltare Durabilă, înființate la nivelul instituțiilor publice centrale;
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• Coaliția România Sustenabilă, a cărei constituire a fost facilitată de către Departament, la nivelul societății civile și a mediului privat.
Departamentul coordonează elaborarea Planului de acțiune al SNDDR 2030 în
cadrul proiectului „România Durabilă”1, Cod SIPOCA 613/mySMIS 127545, cofinanțat de Fondul Social European prin Programul Operațional Capacitate Administrativă 2014-2020. Întrucât monitorizarea reprezintă o etapă esențială într-un
proces de implementare, în cadrul acestui proiect se va actualiza setul de indicatori
naționali pentru dezvoltare durabilă.
Conform clasamentului care vizează implementarea Obiectivelor pentru Dezvoltare Durabilă, cuprins în raportul2 publicat în iunie 2021, de echipa Sustainable
Development Solutions Network (SDSN) coordonată de celebrul economist Jeffrey
Sachs și Bertelsmann Stiftung, România are o poziționare în prima jumătate a clasamentului (locul 39 din cele 193 state membre ONU), cu o imagine de ansamblu
prezentată în figura 1.

Figura 1. Analiza progresului României în implementarea Agendei 2030 pentru dezvoltare
durabilă (preluare din sursa 2, pag. 378)

În comparație cu media Uniunii Europene, însă, înregistrăm în continuare
decalaje destul de mari pentru cea mai mare parte dintre indicatori, cu toate că
s-au înregistrat și progrese importante. Pentru a cunoaște mai bine stadiul în care
România se află privind implementarea Obiectivelor pentru Dezvoltare Durabilă,
vă propunem în paginile următoare o analiză comparativă a unora dintre cei mai
1
Sursa 1: „România Durabilă” - Dezvoltarea cadrului strategic și instituțional pentru implementarea Strategiei Naționale pentru Dezvoltarea Durabilă a României 2030, Cod SIPOCA 613/
mySMIS 127545: http://romania-durabila.gov.ro/
2
Sursa 2: Sachs, J., Schmidt-Traub, G., Kroll, C., Lafortune, G., Fuller, G., Woelm, F. 2020. The
Sustainable Development Goals and COVID-19. Sustainable Development Report 2020. Cambridge:
Cambridge University Press
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relevanți indicatori EUROSTAT pentru dezvoltare durabilă, preluați din Raportul
de țară din 2020 privind România3, în oglindă cu media Uniunii Europene.
FĂRĂ SĂRĂCIE
Strategia Națională pentru Dezvoltarea Durabilă a României 2030, centrată pe cetățean și nevoile generațiilor viitoare, urmărește reducerea numărului de
persoane care trăiesc sub pragul de sărăcie, stimularea participării pe piața muncii a
persoanelor apte de muncă, dezvoltarea sistemului de protecție și asistență socială.
România face progrese în îndeplinirea obiectivelor de dezvoltare durabilă
(ODD) ale Organizației Națiunilor Unite. Unul dintre domeniile în care se înregistrează progrese mai importante este și ODD
1 FĂRĂ SĂRĂCIE, dar în pofida rezultatelor
bune, majoritatea indicatorilor se situează
încă sub media Uniunii Europene. În 2018,
o treime dintre persoanele din România erau
expuse riscului de sărăcie și de excluziune socială (este cel mai scăzut nivel înregistrat până
acum, 32,5 %). Astfel, unul din trei români
este în continuare expus riscului de sărăcie
sau excluziune socială, printre categoriile cele
mai expuse numărându-se familiile cu copii,
șomerii, persoanele inactive, lucrătorii atipici,
romii, femeile în vârstă și persoanele cu dizabilități. În zonele rurale, această rată este de
peste două ori mai mare decât în orașe.
Strategia Națională pentru Dezvoltarea Durabilă a României 2030 propune ca
până în 2030 să fie eradicată în România sărăcia extremă, iar cea relativă să fie redusă cu
cel putin 50% și prin stabilirea unor standarde
durabile de calitate și de cost pentru toate serviciile sociale, vizând în mod special pe cele destinate persoanelor din grupurile vulnerabile.
Sursa 3: Raportul de țară din 2020 privind România, Bruxelles, 26.2.2020, SWD(2020) 522
final: https://ec.europa.eu/info/sites/default/files/2020-european_semester_country-report-romania_ro.pdf
3
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Concluzie: Sărăcia și inegalitatea rămân la cote ridicate, iar accesul la servicii
este limitat. Riscul de sărăcie afectează mai ales zonele rurale și grupurile vulnerabile. Mai mult, tind să fie asociate cu un nivel scăzut de educație și cu un statut socio-economic nefavorabil. Sărăcia persoanelor încadrate în muncă este printre cele
mai ridicate din UE, iar prestațiile sociale și venitul minim garantat nu reușesc să
reducă sărăcia, iar potențialul economiei sociale de a îmbunătăți condițiile sociale
nu este valorificat suficient.
ODD 1 FĂRĂ SĂRĂCIE în contextul pandemiei: Criza sanitară cauzată de
coronavirus va produce, după cum preconizează majoritatea experților, o amplă
criză economică. Pentru prima oară în ultimele trei decenii gradul de sărăcie la nivel
global ar putea crește, iar peste jumătate de miliard de cetățeni vor trece sub pragul
sărăciei, după cum arată o analiză recent publicată de experții de la Universitatea
Națiunilor Unite – Institutul pentru Dezvoltarea Cercetării Economice. În aceste
condiții implementarea ODD 1 până în 2030 va deveni o misiune mult mai grea,
atât la nivel mondial cât și în România. Pentru a contracara o parte dintre aceste
efecte negative este necesară o abordare durabilă, cu politici publice care să aibă
în vedere impactul asupra categoriilor vulnerabile. În anii următori, pe lângă sectorul public, vor trebui să acționeze complementar atât sectorul privat, cât și cel
non-profit. Departamentul pentru Dezvoltare Durabilă coordonează în acest moment elaborarea Planului de acțiune pentru
implementarea Strategiei care va ține cont
de noile realități socio-economice.
ODD 2 FOAMETE „ZERO”
Strategia Națională pentru Dezvoltarea Durabilă a României 2030 vizează dezvoltarea unui sector agroalimentar
durabil și competitiv pentru îmbunătățirea
calității vieții și asigurării unei alimentații
sănătoase.
Problemele legate de foamete au fost
depășite în mare măsură la nivelul Uniunii
Europene, însă se dezvoltă noi provocări legate de nutriție. Cu toate acestea, la nivelul
anului 2017 România a înregistrat cea mai
mică rată de obezitate, de 10,4% față de media UE28 de 15,2%.
Pentru o societate sănătoasă, trebuie
dezvoltată o agricultură durabilă și conștien-
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tizarea importanței nutriției sănătoase. Producția agricolă durabilă din România
înregistrează o creștere ușoară, situându-se încă sub media europeană. Una dintre
cauze este subfinanțarea cercetării – dezvoltării – inovării în domeniul agriculturii.
Conștientizarea importanței nutriției sănătoase se reflectă în tendința de extindere a suprafețelor destinate agriculturii românești ecologice, la nivelul anului
2018 situându-se la 1/3 din media europeană. Pe de altă parte, se constată o creștere a gradului de utilizare intensivă a terenurilor agricole, fapt ce conduce la epuizare accelerată a solului prin deficitul de substanțe nutritive, în special azot.
Concluzie. România trebuie să dezvolte o agricultură durabilă prin intensificarea eforturilor pentru creșterea randamentului agricol, prin implementarea de
tehnologii avansate, ca rezultat al cercetării și inovării, precum și prin mărirea suprafețelor destinate agriculturii ecologice.
ODD 2 în contextul pandemiei. Închiderea temporară a școlilor în România
accentuează starea de vulnerabilitate alimentară a copiilor din grupurile dezavantajate și diminuează eforturile autorităților locale în implementarea Programului-pilot de acordare a unui suport alimentar hrănitor (mese calde sau pachet alimentar)
pentru preșcolari și elevi, aprobat prin Ordonanța de urgență 9/2020.
Un efect pozitiv al pandemiei COVID 19 a fost valorificarea lanțului scurt „de
la fermă direct la consumator” fiind încurajat consumul de produse autohtone.
ODD 3 – SĂNĂTATE ȘI BUNĂSTARE
„Sănătatea nu reprezintă totul, dar fără sănătate nimic nu contează” – Schopenhauer
Incontestabil, accesul la asistența medicală de calitate este esențial iar Strategia Națională pentru Dezvoltarea Durabilă a României 2030 susține acest lucru.
Conform dictonului „Mens Sana in Corpore Sano” , sănătatea corpului se reflectă
asupra sănătății mentale și vice versa, starea de sănătate fiind cea care influențează
capacitatea omului de adaptare.
În România, speranța de viață la naștere era printre cele mai scăzute în 2017,
respectiv 75,3 ani față de media UE de 80,9 ani. În plus, România se confruntă
cu un proces de îmbătrânire a populației, înregistrând o creștere naturală negativă de mai bine de un deceniu, concomitent cu scăderea natalității și a fertilității.
În ceea ce privește consumul de tutun, România a ratificat Convenția-cadru pentru
controlul tutunului începând cu anul 2005. Din 2008 au fost implementate avertismentele vizuale (pictograme), iar din 2016 a fost aprobată și a devenit activă
legea pentru interzicerea totală a fumatului în zonele publice. Aceste măsuri au dus
la scăderea procentului din populația cu vârsta de cel puțin 15 ani, care fumează.
Când vine vorba despre poluare, zgomotul și emisiile de particule în suspensie
în aer (PM 2.5) reprezintă o altă provocare. Zgomotul este generat în principal de
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industrie, construcții și transport. Reducerea
zgomotului este o problemă complexă, care
necesită investiții masive în industrie, construcții și autovehicule. Poluarea aerului cu
PM2.5 are ca principalele surse de proveniență: mijloacele de transport, industria, combustia, furtunile de praf. Deoarece PM2,5 este
un potențial vector de transport pentru virusuri, combaterea poluării cu microparticule
reprezintă o preocupare majoră în contextul
pandemiei de COVID-19. România derulează
un program național de sănătate pentru combaterea tuberculozei, care include servicii gratuite de diagnosticare, tratament, gestionare
a contactelor și măsuri de sprijin social. Este
important de subliniat că programul este accesibil tuturor persoanelor, asigurate sau nu.
Un semnal pozitiv în România este scăderea
numărului cazurilor noi de HIV / SIDA cu
27% în 2017, comparativ cu anul 2000, toate cazurile diagnosticate fiind incluse într-un
program gratuit de tratament antiretroviral.
Concluzie. Îmbunătățirea serviciilor și accesului la asistența medicală de calitate este esențială pentru funcționarea unei societăți durabile centrate pe pacient și
prevenție. De aceea, este nevoie de un cadru adecvat atât pentru promovarea unui
stil de viață sănătos și pro-activ, cât și de prevenție și educație medicală. Întărirea
rezilienței sistemului public de sănătate și îmbunătățirea accesului la serviciile de
sănătate trebuie să fie una dintre prioritățile naționale, mai ales că aceste elemente
fac parte din recomandările specifice de țară ale Comisiei Europene.
ODD 3 în contextul pandemiei. Sănătatea publică a devenit indiscutabil
principala preocupare a societății în care trăim. Este foarte important ca atunci
când vom învinge definitiv noul tip de coronavirus să nu uităm efectele nefericite pe care le-a avut. Statele trebuie să fie mult mai pregătite pentru a face față
unor astfel de amenințări. Prin urmare, este esențială consolidarea sistemelor
de sănătate, susținerea cercetării medicale și întărirea capacității de prevenție și de răspuns la pandemii sau alte probleme complexe de sănătate publică.
Întărirea rezilienței sistemului public de sănătate, inclusiv Economia s-a oprit pentru o perioadă iar efectele sunt negative, însă fără măsurile de izolare este greu de
imaginat de câte ori ar fi crescut numărul îmbolnăvirilor și cât de mare ar fi devenit
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amplitudinea crizei. Această perioadă poate impulsiona o rearanjare a priorităților
societății și punerea sănătății cetățeniilor în centrul preocupărilor. Criza generată
de coronavirus ne-a arătat că sănătatea este motorul vital al societății în care trăim.
ODD 4 – EDUCAȚIE DE CALITATE
„Omul poate deveni om numai prin educație. El nu este nimic decât ceea ce face educația
din el” – Immanuel Kant
Strategia Națională pentru Dezvoltarea
Durabilă a României 2030, prin atingerea
Obiectivului de Dezvoltare 4 – Educație de Calitate, urmărește ca toți elevii să dobândească
cunoștințele și competențele necesare pentru
o dezvoltare durabilă, pentru cultivarea și
respectarea drepturilor omului și egalității de
gen, pentru promovarea unei culturi a păcii,
nediscriminării, non-violenței și aprecierea
diversității culturale.
Educația este un proces care pregătește
generațiile tinere pentru provocările viitorului și se desfășoară pe tot parcursul vieții,
încurajând inovația, meritocrația, gândirea
critică constructivă, curiozitatea, conduita și
emanciparea.
Datele din SEMESTRUL EUROPEAN: RAPORTUL DE ȚARĂ PENTRU ROMÂNIA 2020 ne arată o îmbunătățire a participării la educație a copiilor preșcolari,
ceea ce pe termen mediu și lung aduce un plus egalității de șanse.
România trebuie să facă în continuare eforturi pentru a recupera deficitul față
de media europeană. Printre indicatorii care au nevoie de îmbunătățiri majore se
numără: nivelul scăzut de cunoștințe de citire; numărul de absolvenți de învățământ superior participarea adulților la învățare.
Schimbările tehnologice vor genera o reorientare a cererii către competențe și
calificări superioare, care ar putea să nu fie acoperită în totalitate de oferta actuală
de forță de muncă, având în vedere timpul necesar pentru ajustarea sistemului de
învățământ și formare. Dinamica pieței forței de muncă rămâne pozitivă, ocuparea
forței de muncă ajungând la un nivel record de 70,8 % în trimestrul trei al anului
2019, iar rata șomajului scăzând la 3,9 %. Diminuarea decalajului între educație/
formare și cerințele pieței muncii rămâne o provocare. Perspectivele de angajare
ale absolvenților pot fi îmbunătățite prin mai multe soluții. Una dintre acestea, cu
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rezultate pe termen mediu, este școala profesională în sistem dual, unde practica
productivă efectuată de elev în cadrul companiei familiarizează elevul cu cerințele
companiei.
În contextul pandemiei Covid 19 educația trece printr-o transformare majoră,
și anume digitalizarea, pentru desfășurarea procesului educațional fără întreruperi.
Pandemia ne pune la încercare resursele imediate, dar ne oferă, în același timp,
o oportunitate să investim în copiii noștri. Investiția în copii, inclusiv în cei mai
vulnerabili, cere eforturi concertate și o redistribuire echitabilă a fondurilor înspre
educația timpurie și cea obligatorie. Această investiție va reduce absenteismul și
părăsirea temporară a școlii, ceea ce va crește numărul tinerilor participanți la învățământul terțiar, care vor fi pregătiți pentru cerințele pieței muncii.
ODD 5 – EGALITATE DE GEN
Într-o societate dezvoltată, genul nu ar
trebui să influențeze perspectivele, demnitatea și calitatea vieții persoanei. Conform
datelor din SEMESTRUL EUROPEAN: RAPORTUL DE ȚARĂ PENTRU ROMÂNIA
2020, diferențele salariale generate de inegalitatea de gen sunt la un nivel scăzut în România față de media europeană. Una dintre
explicații poate fi nivelul salarial scăzut la
nivel național față de UE. Situația inegalităților de gen în ceea ce privește participarea la educație se află sub media europeană.
Acesta este un aspect pozitiv care ar putea
avea efecte favorabile pe termen mediu și
lung, întrucât accesul la educație reprezintă
o componentă esențială a egalității de șanse. Pe de altă parte, se remarcă o inegalitate
accentuată în ceea ce privește participarea
pe piața muncii, ocuparea pozițiilor de conducere, dar și reprezentarea politică. Prin urmare, este nevoie de măsuri active
care să combată stereotipurile de gen și discriminarea astfel încât societatea în
ansamblul ei să ofere oportunități egale pentru toți oamenii, indiferent de gen.
Ultimul raport de țară nu include și date actualizate despre violența împotriva femeilor. Mai mult, statisticile nu reflectă întotdeauna realitatea întrucât mare parte
dintre agresiuni nu sunt raportate și rămân în sfera privatului. Acest lucru nu înseamnă nicidecum că acest fenomen trebuie ignorat, ci dimpotrivă. Violența îndreptată
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împotriva femeilor este o problemă stringentă a multor societăți, inclusiv cea românească ce impune identificarea unor măsuri imediate de prevenire și combatere.
Concluzie: Indicatorii europeni privind ODD5 au valori naționale apropiate de media europeană. Cu toate acestea, sunt multe elemente care trebuie îmbunătățite
pentru a atinge egalitatea de gen. Până în 2030, Strategia națională de dezvoltare durabilă propune:
• eliminarea tuturor formelor de violență împotriva femeilor și fetelor, în sferele publice și private, inclusiv a traficului, exploatării sexuale și a altor tipuri de
exploatare;
• asigurarea participării depline și eficiente a femeilor și a egalității de șanse
la ocuparea posturilor de conducere la toate nivelurile de luare a deciziilor în viața
politică, economică și publică.
ODD 6 APĂ CURATĂ ȘI SANITAȚIE
Apa este esențială pentru viața pe planeta noastră. Pentru a prospera, ecosistemele
planetei, societatea și economia au toate nevoie de apă curată în cantități suficiente. De
mai mulți ani protecția sănătății cetățenilor
UE, prin accesul sigur la apă potabilă de calitate, este unul dintre elementele politicii UE.
Strategia națională pentru dezvoltarea
durabilă a României 2030 vizează creșterea
calității vieții prin dezvoltarea infrastructurii
de apă și canalizare pentru toți cetățenii, gestionarea apelor potabile, apelor uzate și creșterea eficienței de utilizare a apelor în toate
sectoarele.
La nivelul anului 2017, 67,5% din populația României era conectată la rețeaua de apă
potabilă, din care cca. 98% o reprezintă populația urbană. Astfel, rata conectării în
mediul urban în România este comparabilă cea a statelor UE de, 96-100%. Foarte
importantă rămâne creșterea ratei conectării în mediul rural, care se situează încă
sub nivelul mediei Uniunii Europene.
Față de anul 2013, în 2018 s-a înregistrat o diminuare a procentului populației
care nu avea acces la o baie, un duș și la o toaletă în incinta casei, de la 33,7% la
25,6%, România continuând să se situeze încă mult sub media UE, de 2,2%.
Procentul populației conectată cel puțin la un sistem secundar de epurare a apelor uzate a crescut de la 36,1%, la nivelul anului 2013, la 46,5% la nivelul anului 2017.
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În ceea ce privește colectarea apei uzate la nivel național, la sfârșitul lunii decembrie 2017 au fost inventariate 1732 de rețele de canalizare, din care 1052 funcționale și 680 în diferite stadii de execuție. În ceea ce privește stațiile de tratare a
apelor reziduale, în decembrie 2017 au existat 1055 stații de epurare, dintre care
782 funcționale și 273 stații de epurare noi (la care populația nu fusese încă conectată) sau în procese tehnologice/dezafectate.
Dezvoltarea infrastructurii rețelelor de apă și de canalizare, construcția și reabilitarea/modernizarea stațiilor de epurare, a rețelelor de canalizare și a stațiilor de
tratare a apelor reziduale reprezintă o prioritate.
Cifrele din Semestrul European – Raportul de țară ne arată clar că avem nevoie
de acțiune. Strategia națională pentru dezvoltare durabilă propune până în 2030:
• Creșterea substanțială a eficienței de utilizare a apei în toate sectoarele și
asigurarea unui proces durabil de captare și furnizare a apei potabile, pentru a face
față deficitului de apă;
• Conectarea gospodăriilor populației din orașe, comune și sate compacte la
rețeaua de apă potabilă și canalizare în proporție de cel puțin 90%;
• Creșterea accesului la apă potabilă pentru grupurile vulnerabile și marginalizate.
ODD 7 Energie curată și la prețuri accesibile
Sistemul energetic național reprezintă
unul dintre pilonii esențiali de care depinde
dezvoltarea durabilă a României în următoarele decenii. În viziunea Strategiei naționale pentru dezvoltarea durabilă a României
2030, acesta trebuie să devină mai robust din
punct de vedere economic, mai avansat din
punct de vedere tehnologic și mai puțin poluant astfel încât să susțină pe termen lung
așteptările consumatorilor.
Datele din SEMESTRUL EUROPEAN:
RAPORTUL DE ȚARĂ PENTRU ROMÂNIA
2020 ne arată o evoluție la majoritatea indicatorilor Obiectivului pentru Dezvoltare
Durabilă 7 – Energie Curată și la prețuri accesibile. Este de remarcat faptul că ponderea
energiei din surse regenerabile se situează
peste media europeană, la aproape de 25%
din consumul final brut. La acest capitol,
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atenția trebuie să se îndrepte totuși către o majorare pentru că valorile indicatorului au stagnat în ultimii ani. Un aspect pozitiv îl reprezintă scăderea intensității
emisiilor de gaze cu efect de seră generate de consumul de energie. Cu 24% dependență față de importurile energetice, România are la acest capitol un avantaj strategic în Uniunea Europeană a cărei medie se situează la 55,7%.
Există și indicatori unde avem de recuperat față de media UE. Cu toate că s-au
înregistrat progrese, încă există un procent semnificativ din populație care nu poate să își încălzească îndeajuns locuința (9,6%). De asemenea, trebuie îmbunătățită
productivitatea energetică, pentru a atinge cel puțin media europeană.
Pandemia nu a diminuat ambițiile Uniunii Europene privind atingerea neutralității climatice până în 2050. Cele mai multe state membre UE, printre care și România, s-au exprimat în favoarea folosirii Pactului Ecologic European ca principal
motor pentru reconstrucția economică. Instrumentele financiare europene trebuie
folosite cu maximă eficiență pentru că au un potențial uriaș de a transforma sectorul energetic din România într-unul mai prietenos cu mediul înconjurător și care să
producă în același timp efecte pozitive la nivel social.
Ca România să-și atingă obiectivele climatice și pentru a a menține un grad ridicat de independență energetică, trebuie extinsă valorificarea surselor alternative
de energie prin soluții inovative și adaptare rapid la noile realități din domeniul
energiei.
Formarea profesională a experților în dezvoltare durabilă, cât și cooptarea specialiștilor din energie, în cadrul structurilor de implementare a Strategiei de dezvoltare durabilă, reprezintă elemente cheie pentru avansul sustenabil al sectorului
energetic național. O parte dintre aceste instrumente vor fi dezvoltate în cadrul
proiectului „România Durabilă” cofinanțat din Fondul Social European prin Programul Operațional Capacitate Administrativă 2014-2020 și implementat de către
Departamentul pentru Dezvoltare Durabilă.
ODD 8 Muncă decentă și creștere economică
Creșterea economică asigură bunăstarea cetățenilor. Aceasta însă trebuie să fie
bazată pe piloni sustenabili, care să asigure cetățenilor o dezvoltare armonioasă într-un ambient sănătos. Strategia națională pentru dezvoltarea durabilă a României
2030 (SNDDR) propune:
• susținerea sectoarelor productive
• diversificarea produselor cu valoare adăugată
• crearea locurilor de muncă
• încurajarea antreprenoriatului
• susținerea întreprinderilor micro, mici și mijlocii
• modernizarea tehnologică și inovarea.
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Prin intermediul ODD 8 Muncă decentă
și creștere economică se promovează munca
și un trai decent pentru toți, indiferent de
gen, locație geografică și descendență.
În ultimii ani, România a înregistrat progrese la acest capitol, conform indicatorilor
aferenți ODD 8 prezentați în SEMESTRUL
EUROPEAN: RAPORTUL DE ȚARĂ PENTRU
ROMÂNIA 2020.
Cu toate acestea, datele ne arată că la
majoritatea indicatorilor încă există un deficit care trebuie recuperat. Rata șomajului
de lungă durată are o tendință de scădere și
se află sub media europeană. Acest lucru înseamnă că mai puțini șomeri din România
nu își găsesc un loc de muncă într-o perioadă
mai mare de 12 luni.
Tot la capitolul ocupare, rata tinerilor
(cu vârsta între 15-29 de ani) care nu sunt încadrați în muncă și nici nu urmează cursuri
(NEETs) se află la 17%, cu 5 procente peste
media europeană. Programele de formare de
tipul școală profesională în sistem dual, care
să pună accent pe pregătirea tinerilor în conformitate cu cerințele pieței muncii, ar
putea fi un instrument extrem de util pentru rezolvarea acestei probleme.
Ne situăm mai bine la capitolul creștere economică durabilă, unde se observă
o îmbunătățire atât a PIB-ului pe cap de locuitor, cât și a productivității resurselor.
Valorile acestor indicatori rămân însă sub media europeană.
Un alt aspect încurajator este faptul că procentul din PIB destinat investițiilor
este mai mare în România decât media europeană. Totuși, este necesară o creștere
a acestuia pentru a fi recuperate anumite decalaje față de occident. Planul de relansare economică al guvernului se bazează pe un grad ridicat de investiții publice.
ODD 8 în contextul pandemiei. Dacă în ultimii ani în România exista un deficit de forță de muncă, criza economică generată de pandemie a condus la creșterea
șomajului. Piața muncii este afectată, însă efectele negative pot fi combătute prin
investiții în pregătirea forței de muncă și reconversie profesională.
De asemenea, revoluția digitală, dar și nevoile tehnologice de diminuare a efectelor schimbărilor climatice vor avea cu siguranță un impact asupra pieței muncii. Trebuie să ne adaptăm rapid la noul context, iar acest lucru înseamnă inclusiv

610 / Caiet documentar 6 România sustenabilă

înființarea unor noi profesii. Prin intermediul proiectului „România Durabilă”,
cofinanțat din Fondul Social European prin Programul Operațional Capacitate Administrativă, Departamentul pentru Dezvoltare Durabilă va elabora standardul
ocupațional pentru profesia „expert în dezvoltare durabilă”.
Provocările naționale pentru 2030 includ:
• menținerea ritmului creșterii economice astfel încât să fie redus decalajul
față de celelalte state UE
• atingerea unor niveluri mai ridicate ale productivității prin diversificare,
modernizare tehnologică și inovație
• consolidarea capacității instituțiilor financiare interne pentru a încuraja și a
extinde accesul la servicii bancare.
ODD 9 Industrie, Inovație și Infrastructură
Evoluția societății a impus un mod de
viață accelerat, în care pot fi competitive
doar acele țări care încurajează inovația în
infrastructură, industrie, tehnologie, servicii
și în societate
Industria, inovația și infrastructura reprezintă domenii a căror importanță este
recunoscută aproape în unanimitate la nivel
național. De aceea, prin ODD 9, Strategia națională pentru dezvoltarea durabilă a României propune până în 2030:
• Modernizarea și dezvoltarea infrastructurii calitative, fiabile, durabile și puternice pentru a sprijini dezvoltarea economică
și bunăstarea oamenilor, cu accent pe accesul
larg și echitabil pentru toți;
• Reabilitarea industriilor pentru a deveni durabile, cu eficiență sporită în utilizarea resurselor;
• Stimularea cu precădere a economiei digitale și investițiilor industriale care
se situează în zona mai profitabilă a lanțului valoric;
• Întărirea cercetării științifice, modernizarea capacităților tehnologice ale
sectoarelor industriale; încurajarea inovațiilor și creșterea semnificativă a numărului de angajați în cercetare și dezvoltare.
Pentru a îndeplini aceste obiective ambițioase, România are nevoie de o serie
de investiții care să stimuleze în principal cercetarea și inovarea. Datele din SEMES-
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TRUL EUROPEAN: RAPORTUL DE ȚARĂ PENTRU ROMÂNIA 2020 semnalează
un decalaj destul de mare față de Uniunea Europeană. Acest lucru este reflectat
prin bugetul insuficient alocat cercetării și inovării și implicit prin numărul redus
de persoane care activează în acest domeniu. Astfel, cu toate că cererile de brevet
românești înregistrate la Oficiul European au crescut, nivelul rămâne destul de scăzut la scala Uniunii Europene.
La nivelul anului 2018, în ceea ce privește infrastructura, este de remarcat
ponderea de peste 57% a transportului mai puțin poluant (feroviar, naval) în
transportul de mărfuri, mult peste media europeană de 23%. De asemenea, ponderea autobuzelor și a trenurilor în transportul de pasageri este aproape 20%, ușor
mai mare decât media europeană de 16,7%. Un alt indicator important pentru un
transport durabil – emisiile de dioxid de carbon generate de autoturismele noi – are
o valoare națională similară cu cea de la nivel european.
Investițiile în infrastructură, industrie durabilă și cercetare devin cu atât mai
necesare în contextul crizei economice provocate de pandemia de coronavirus. Economia are nevoie în aceste momente de un impuls care să stimuleze în primul rând
inovația în toate domeniile. În acest sens, planul de relansare economică propus de
Guvern are în vedere finanțarea construcțiilor de drumuri și căi ferate, dar și sprijinirea afacerilor care produc plus-valoare. Mediul de business trebuie susținut să
fie un partener în construirea viitorului durabil pe care ni-l dorim. În cadrul proiectului „România Durabilă”, cofinanțat din Fondul Social European prin Programul
Operațional Capacitate Administrativă, Departamentul pentru Dezvoltare Durabilă elaborează „Codul Român al Sustenabilității” care va facilita implicarea mediului privat
și a altor organizații în implementarea celor
17 Obiective pentru Dezvoltare Durabilă.
ODD 10 Inegalități reduse
Egalitatea de șanse este unul dintre
pilonii sociali ai dezvoltării durabile. Creșterea economică nu este suficientă dacă
bunăstarea nu este distribuită în mod echitabil către toate segmentele sociale. Cu cât
se adâncesc inegalitățile, cu atât persoanele vulnerabile au mai puține șanse la o viață decentă. Ne dorim o societate în care,
indiferent de limitările fizice, sociale sau
economice cu care un individ pornește în
viață, acesta să aibă oportunitatea de a se
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dezvolta. Pe lângă valoarea morală a acestei abordări, experiența ne arată că
societățile cu un nivel ridicat al egalității de șanse sunt mai prospere, întrucât fiecare individ are posibilitatea de a-și valorifica la maximum potențialul.
În acest spirit, prin ODD 10, Strategia națională pentru dezvoltarea durabilă a României 2030 susține reducerea decalajelor, eliminarea discriminărilor de orice fel și
promovează politici de realizare progresivă a unei egalități sporite, în special fiscale, salariale, educaționale și de protecție socială.
Conform datelor din Semestrul European: Raportul de țară pentru România
2020, s-au înregistrat evoluții pozitive în ceea ce privește indicatorii Eurostat pentru ODD 10 – Inegalități Reduse, însă decalajul față de media europeană rămâne ridicat. Creșterea economică a contribuit atât la majorarea veniturilor gospodăriilor,
dar și la îmbunătățirea puterii de cumpărare. Decalajele între cei mai bogați 20%
dintre cetățeni (chintila superioară) și cei mai săraci 20% dintre cetățeni (chintila
inferioară) se află într-o creștere ușor mai accentuată în România față de Uniunea
Europeană. De asemenea, nu se observă o îmbunătățire în ceea ce privește numărul
persoanelor expuse riscului de sărăcie după transferurile sociale. Cifrele ne arată
că avem nevoie de politici care să crească echitatea socială astfel încât persoanele aflate într-o situație materială dificilă să aibă șansa să iasă din zona sărăciei.
Pandemia de coronavirus, prin efectele pe care le-a provocat asupra economiei,
aduce provocări majore pentru implementarea ODD 10 până în 2030. Inegalitățile
dintre și din interiorul țărilor tind să crească în această perioadă. Studiile internaționale arată că cele mai lovite de efectele pandemiei au fost comunitățile vulnerabile.
Pentru combaterea inegalităților sunt necesare planuri de relansare economică
și politici publice bine direcționate care să aibă un impact benefic asupra categoriilor sociale dezavantajate. În viziunea Departamentului pentru Dezvoltare Durabilă, acestea pot fi puse în operă prin implicarea tuturor organizațiilor active.
De asemenea, este nevoie și de contribuție științifică. Astfel, prin proiectul România Durabilă, confinanțat din Fondul Social European prin Programul Operațional
Capacitate Administrativă, Departamentul pentru Dezvoltare Durabilă înființează
Consiliul consultativ pentru dezvoltare durabilă care va reuni profesioniști cu rolul
de a oferi expertiză pentru implementarea Strategiei naționale pentru dezvoltarea
durabilă a României 2030.
ODD 11 Orașe și comunități durabile
În România, conform statisticilor Băncii Mondiale, ponderea populației urbane a crescut la 54,4% în 2014, de la 34% în 1960.
Cea mai mare parte a a oamenilor tind să aleagă orașul ca mediu de rezidență.
Presiunea pe zonele urbane este astfel din ce în ce mai ridicată. Cetățenii se confruntă cu probleme diverse: trafic, poluare, locuire etc. În acest proces de urbaniza-
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re, orașele trebuie să devină deschise, sigure,
reziliente și durabile.
În același timp, indiferent de mediul de
rezidență pe care îl aleg, toate persoanele trebuie să aibă acces la servicii de calitate pentru o
viață demnă. Strategia națională pentru dezvoltarea durabilă a României 2030 (SNDDR
2030) își propune prin Obiectivul pentru
Dezvoltare Durabilă 11 (ODD–11) Orașe și
Comunități Durabile să asigure: accesul la locuințe și servicii de bază adecvate, sigure și la
prețuri accesibile; accesul la transport public
eficient, la prețuri echitabile și accesibile pentru toți; promovarea conceptului de smartcity; consolidarea eforturilor de protecție și
salvgardare a patrimoniului cultural; reducerea impactului negativ asupra mediului în
orașe, inclusiv prin acordarea unei atenții deosebite calității aerului și mediului în general.
Pentru măsurarea implementării ODD11, Eurostat urmărește progresul statelor
membre UE la indicatorii care vizează calitatea vieții în orașe și comunități, mobilitatea durabilă și impactul asupra mediului.
Datele din Semestrul European (Raportul de țară pentru România 2020) descriu o
situație națională asemănătoare în mare parte cu cea europeană. Există însă și câteva diferențe majore. Rata de supraaglomerare, deși în scădere față de 2013, este
spre exemplu de trei ori mai mare în România (46%) decât în Uniunea Europeană.
O explicație pentru această diferență ar putea fi organizarea comunistă a orașelor
care s-a bazat pe construirea de locuințe multe la dimensiuni relativ reduse. Pe de
altă parte, populația care trăiește în locuințe cu probleme de izolare termică este
mai mică decât în UE. Un rol important în acest sens l-au avut programele naționale de reabilitare a blocurilor.
În ceea ce privește mobilitatea, se remarcă faptul că ponderea autobuzelor și a
trenurilor în transportul total de pasageri, deși în scădere, este peste media europeană cu aproape 3%. Transportul reprezintă cel mai poluator sector din orașe. De
aceea, este foarte importantă promovarea metodelor alternative precum:
• transport public și autovehicule preponderent electrice;
• autovehicule cu mai mulți ocupanți, așa numitul „carpooling”;
• bicicletele și trotinete, atât cele clasice cât și cele electrice.
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Fără îndoială, pandemia de coronavirus a avut un impact considerabil asupra
locuirii și a percepției privind importanța unor comunități durabile. Intuitiv, se
poate estima că spațiile publice din proximitatea locuinței sunt mai apreciate de
către cetățeni în contextul restricțiilor de deplasare. De asemenea, pandemia ne-a
arătat că avem nevoie de orașe dinamice, ușor adaptabile unor situații excepționale.
Transpunerea Obiectivelor pentru Dezvoltare Durabilă în strategiile de dezvoltare locală este unul dintre instrumentele pe care le putem folosi pentru a consolida comunități rurale și urbane mai sustenabile. În acest sens, Planul de Acțiune
pentru implementarea SNDDR 2030, care urmează să fie finalizat în cadrul proiectului „România Durabilă” SIPOCA 613, cofinanțat din Fondul Social European
prin Programul Capacitate Administrativă 2014-2020, va fi orientat și către nevoile
cetățenilor și a autorităților locale.
Progresul României în implementarea Strategiei naționale pentru dezvoltarea
durabilă a României 2030, la ORIZONT 20204, așa cu rezultă din analiza indicatorilor naționali identificați5 în cadrul proiectului „România durabilă”, este ilustrat în
tabloul de bord6 prezentat în figura 2.
STATISTICA DIMENSIUNI / NIVELE DE PROGRES
DIMENSIUNE/
mărimi statistice de caracterizare/indicatori
(nr.) - cf. INS
ORIZONT 2020

PROPROSTAGGRES
GRES
NARE
SEMNIRELATIV
FICATIV

REGRES

NU EXISTA DATE/
date
inconsistente

Modalitate
TOTAL
problematiDIMENcă de caracSIUNE
terizare

ECONOMIC

28

7

9

10

SOCIAL

18

2

17

5

3

MEDIU

7

1

4

2

3

1

18

53

10

30

17

6

2

118

TOTAL, pe nivele de PROGRES
(2018/2008)*

1

55
45

Figura 2. Progresul României în implementarea SNDDR 2030 (preluare din sursa 6)
4
Sursa 4: Strategia națională pentru dezvoltarea durabilă a României 2030: http://dezvoltaredurabila.gov.ro/web/wp-content/uploads/2020/10/Strategia-nationala-pentru-dezvoltarea-durabila-a-Romaniei-2030_002.pdf
5
Sursa 5: Indicatori naționali pentru Dezvoltare durabilă ORIZONT 2020, coordonator INS:
http://romania-durabila.gov.ro/wp-content/uploads/2021/02/Brosura_indicatori-de-dezvoltare-durabila-2020.pdf
6
Sursa 6: Raport de evaluare a politicilor, planurilor și strategiilor de acțiune sectoriale în relație
cu obiectivele Strategiei Naționale pentru Dezvoltarea Durabilă a României 2030, INCSMP: http://
romania-durabila.gov.ro/wp-content/uploads/2021/06/Raport-de-evaluare-politici.pdf

Mesajul Departamentului pentru Dezvoltare Durabilă este că evoluțiile
pozitive ne arată potențialul României de a performa, în timp ce cifrele care sunt
mai degrabă negative reprezintă un semnal de alarmă care să determine acțiune și
implicare la toate nivelurile societății. Doar printr-o masă critică favorabilă dezvoltării durabile putem implementa obiectivele pe care ni le dorim în vederea creșterii
calității vieții atât pentru generațiile actuale cât și pentru cele viitoare.

Strategia României pentru economia circulară – o viziune
în lucru
Simina Lakatos
„Către un 2030 circular, unde principiile și practicile
economiei circulare vor contribui la viitorul de succes
al economiei României”

Strategia pentru o economie circulară 2030 este elaborată cu scopul de a coordona
tranziția de la modelul economic liniar actual, punând astfel bazele unui nou model
economic de producție și consum circular care să reducă cu cât mai mult cu putință
efectele negative ale activităților antropice curente.
ROCES urmează să fie aplicată prin intermediul unui Plan Național de Acțiune pe zece ani, principiile strategice și liniile directoare propuse fiind cu deplină
conformare la articolul 35 din Constituția României, care recunoaște „dreptul la
un mediu înconjurător sănătos și echilibrat ecologic, … și unde persoanele fizice și
juridice au îndatorirea de a proteja și a ameliora mediul înconjurător”.
Contextul Strategiei Roces 2030
De la Prima Revoluție Industrială, modelul uman de creștere economică și bunăstare s-a bazat pe utilizarea intensivă a resurselor naturale și a energiei care, după
ce au fost transformate în cadrul lanțului de producție și încorporate în lanțul de
aprovizionare și consum s-au transformat în deșeuri, a căror eliminare a rămas,
până cu relativ puțin timp în urmă depozitarea și arderea. Economia care are la
bază acest model de extragere, producție, consum și eliminare este recunoscut ca
fiind economia liniară.
Modelul economic liniar stă la baza numeroaselor probleme de mediu cu care
ne confruntăm, legate de: calitatea resurselor de aer, apă și sol, generarea poluării;
acumularea continuă de deșeuri fără utilizare ulterioară, greu de descompus natural; defrișările masive; emisii de gaze cu efect de seră care contribuie la schimbările
climatice, etc. Diversitatea biologică este extrem de amenințată, specii cheie suferind de efectele poluării, în special cele cauzate de modelul economic liniar, de
cantitățile uriașe de deșeuri generate și netratate, de folosirea extensivă a combustibililor fosili și de mobilitatea urbană în creștere.
În contextul global, România nu face excepție de la această tendință de supraconsum. Consumul mare de materii și materiale virgine asociat cu cantitatea mare
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de deșeuri generate raportate la Produsul Intern Brut, consumul mare de energie
raportat la PIB, rămânerea în urmă a activităților de reciclare și recuperare, gradul
scăzut de reutilizare a materialelor secundare și stagnarea îndelungată în privința
dezvoltărilor de materiale și limitările tehnologice privind stabilirea la nivel comunitar a criteriilor de determinare a condițiilor în care anumite tipuri de deșeuri pot
fi recirculate agravează situația prezentă. Modelul liniar devine tot mai vulnerabil
la evoluțiile piețelor globale.

Figura 1. Schema de funcționare a economiei circulare, înglobând cele 17 ODD

Deteriorarea amprentei ecologice la nivel global impune căutarea unor soluții
cuprinzătoare cu participarea tuturor părților interesate: publice, private, consumatori etc. Doar cu angajamentul tuturor va fi posibil să abordăm eficient o problemă care nu este strict tehnică, ci socială și de echitate.
Pe scurt, caracterul nedurabil al modelului liniar actual, impus ca model dominant de dezvoltare economică, impune implementarea unui nou model de dezvoltare și creștere, care să permită conservarea resurselor, materialelor, produselor și
serviciilor, să păstreze în același timp valoarea acestora în economie cât mai mult
timp posibil, să conducă la reducerea deșeurilor și reconvertirea acestora ca resurse.
Această abordare ar trebui să pună bazele unei tranziții echitabile, pentru susținerea unui nou model care promovează protecția mediului și transformarea sistemului economic și, în același timp, promovează progresul, bunăstarea socială și
egalitatea de gen. Având în vedere acest obiectiv, a fost dezvoltat, propus și implementat conceptul de economie circulară.
Definiția integrată a economiei circulare la nivelul Comisiei Europene
este … „O economie care menține valoarea produselor, materialelor și resurselor cât mai îndelung cu putință, prin returnarea lor în ciclul de producție la
sfârșitul vieții lor, în timp ce reduce la minimum generarea de deșeuri.” În plus,
contribuie la eliminarea externalităților negative ale activității economice,
activând noi căi și modalități de creștere economică, de ocupare și bunăstare
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a societății noastre, precum și conservarea și îmbunătățirea capitalului natural. Economia circulară industrială este un model industrial de producție,
utilizare și regenerare, axat pe ecoinovare și ecoproiectare, caracterizat prin
conceptul 10 R (R0 Refuzare, R1 Regândire, R2 Reducere, R3 Reutilizare,
R4 Reparare, R5 Refacere, R6 Refabricare, R7 Reorientare, R8 Reciclare,
R9 Recuperare)”.
Acesta înlocuiește conceptul de „expirare” cu cel de „conservare”, pune la bază
utilizarea crescândă a energiei regenerabile, elimină utilizarea substanțelor toxice
și a substanțelor chimice, reutilizarea și întoarcerea acestora în biosferă și caută, în
schimb, recuperarea resurselor din deșeuri printr-un proiectarea circulară al materialelor, produselor și sistemelor. Nu în ultimul rând, acest nou model se concentrează pe crearea de noi modele de afaceri
În acest context, ROCES 2030 implică o analiză atentă a contextului creat de
capitalul natural, capitalul uman (având o triplă calitate, de creator, producător și
utilizator, și fiind în același timp cea mai importantă resursă), capitalul industrial,
capitalul cultural și capitalul imaterial (al responsabilității generatorilor de politici,
al producătorilor și al utilizatorilor de bunuri și servicii).
Prezenta strategie, este elaborată pentru a conduce la tranziția accelerată de la
modelul economic liniar și la eliminarea efectelor și impactului negativ al acestuia
către o nouă abordare, modelul circular. Strategia pentru o economie circulară pune
bazele promovării unui nou model de producție și consum, în care managementul
stocurilor este prioritar, un model care să asigure reducerea generării deșeurilor și
reutilizarea resurselor, un model nou de consum, în care valoarea produselor, materialelor și resurselor rămâne în economie cât mai mult timp posibil, un model în
care generarea deșeurilor este recirculată, iar deșeurile care nu pot fi eliminate sunt
exploatate în cea mai mare măsură posibilă, prin regenerare și conversie în resurse.
Strategia de tranziție la o economie circulară are rolul unei referințe pentru politicile și strategiile naționale, contribuind astfel la eforturile României de a realiza
o economie durabilă, decarbonizată, eficientă, inovativă, competitivă și eficace, în
privința mediului și a societății.
Procesul de elaborare a strategiei
ROCES 2030 a vizat fundamentarea pilonilor ce vor susține implementarea economiei circulare în România, prin implicarea tuturor actorilor reprezentativi: societate civilă, administrație, sectoare industriale, mediul academic, infrastructura
socială și atragerea suportului financiar necesar. Demersul a adunat opinii privind
circularitatea și penetrabilitatea economiei circulare prin cooperare teritorială, astfel încât ca viziunea strategiei, ca până în 2030, România să fie lider în Europa de
Sud-Est în economia circulară.
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Având în vedere complexitatea tranziției către economia circulară și elaborarea strategiei suport în acest sens, metodologia de cercetare propusă a inclus și o
etapă intensă de documentare:
• analiza literaturii de specialitate;
• rapoarte tehnice;
• bune practici existente atât la nivel național și european;
• alte realizări semnificative în domeniul economiei circulare.

Figura 2. Modelul integrat și adaptiv al tranziției la economia circulară

După această fază, a avut loc inventarierea datelor existente la nivel național și
european iar datele au fost agregate, fiind astfel realizată o imagine statistică sintetică privind stadiului actual al implementării economiei circulare în România. În
acest fel a fost posibilă identificarea sinergiilor și contribuțiilor potențiale a economiei circulare la promovarea unei economii verzi, rezilientă la schimbările politice
și de mediu. De asemenea, trecerea la o economie circulară este un proces complex,
cuprinzător și, mai ales, presupune un demers pe termen lung. Pentru a înțelege
mai bine acest proces, ne-am ghidat după principiile economiei circulare și am ținut
cont de obiectivele stabilite intern în Strategia Națională pentru Dezvoltarea Durabilă a României 2030, Strategia Energetică a României 2018-2030 cu perspectiva
anului 2050, precum și în Strategia Națională de Cercetare, Dezvoltare și Inovare
precum și Strategia Națională de Competitivitate 2014-2020.
Obiective și plan de acțiune
Obiectiv general
O economie circulară implementată în sectoarele principale ale României, care creează valoare adăugată la nivelul mediei primelor 17 țări europene, concomitent cu
atingerea unui indicator de circularitate a materialelor folosite de 21%.
Astfel, plecând de la anul de referință 2010, Strategia ROCES stabilește următoarele ținte strategice pentru anul 2030:
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O1. Un sistem de procese coerent și coordonat, proiectat și dezvoltat, pentru participarea mediului privat, public, social și a cetățenilor pentru integrarea
în viața de zi cu zi a conceptului 10 R (Refuzare, Regândire, Reducere, Reutilizare,
Reparare, Refacere, Refabricare, Reorientare, Reciclare, Recuperare), în proporție
de cel puțin 30%.
• Obiectiv specific 1.1: Noi capacități pentru repararea, recondiționarea și
reutilizarea produselor, în plan regional și local pentru o creștere cu 20% a materialelor acumulate în produse, comparativ cu 2010;
• Obiectiv specific 1.2: Un nivel de contribuție a energiei finale consumate
care provine din surse reînnoibile, în total energie, în creștere cu min 2,5% pe an
până în 2030, în paralel cu metode și tehnici avansate privind reducerea pierderilor
și recuperarea energetică (în special a căldurii reziduale);
• Obiectiv specific 1.3: Un consum național de materii prime virgine, în raport cu PIB-ul mai mic cu 50%, luând anul 2010 ca an de referință;
• Obiectiv specific 1.4: O cantitate de deșeuri alimentare pe persoană, redusă cu 30% până în 2025 și cu 50% până în 2030 la nivelul comerțului și consumului
și o cantitate de deșeuri de materii prime și din fabricația de alimente redusă cu
20%, până în 2030, simultan cu dezvoltarea sistemelor noi de agricultură urbană
O2. O transformare socială conștientă și informată, care are la bază educarea,
conștientizarea și formarea continuă a populației, cu cel puțin 30%, pentru a face
față provocărilor viitorului și transformării mentalităților și atitudinilor privind
economia circulară.
• Obiectiv specific 2.1: Un nivel de conștientizare a populației de orice vârstă mai mare cu 15 % față de 2020, în privința adoptării, răspândirii și impactului
principiilor și practicilor economiei circulare; asupra mediului și creării de locuri de
muncă, prin implementarea unor instrumente de educare și implicare cetățenească
activă
• Obiectiv specific 2.2: Un grad de utilizare circulară a materialelor secundare de 12% până în 2030, susținut de o piață autentică, standardizare și de schimbul
acestora prin intermediul platformelor virtuale de materiale secundare;
• Obiectiv specific 2.3: O proporție a recuperării cât mai eficientă a materialelor de 25%, până la forma lor moleculară, din totalul materialelor reciclate prin
dezvoltarea noilor tehnologii de descompunere și desfacere a materialelor
O3. Un sistem și un lanț de procese coerent, unitar și coordonat pentru identificarea, evaluarea și alinierea acțiunilor tuturor agenților economici din România
în jurul economiei circulare, însoțit de un cadru relevant pentru măsurarea progresului realizat în tranziție cu cel puțin 30%.
• Obiectiv specific 3.1: O structură circulară a Centrelor de Management
pentru Deșeurile Municipale, prin crearea a 5 centre circulare de valorificare a de-
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șeurilor, prin adăugarea de unități de conversie, reciclare și regenerare regionale și
extinderea conlucrării între actualele sisteme integrate de la nivelul județelor.
• Obiectiv specific 3.2: Un sistem contabil și unul financiar unitar, îmbunătățit și adaptat transformărilor generate de tranziția la economia circulară.
• Obiectiv specific 3.3: Un fond construit caracterizat printr-o creștere cu
30% a calității locuirii, prin eficientizarea energetică a fondului construit existent,
prin adoptarea de politici urbanistice care să crească standardul de calitate al construcțiilor noi și să încurajeze regenerarea/reabilitarea construcțiilor existente și a
unei creșteri a recuperării de materiale din construcții și demolări cu 50% în 2030
față de 2020.
O4. Un model de dezvoltare durabilă implementat în proporție de cel puțin
30%, bazat pe economia circulară sistemică, având ca rezultat tranziția accelerată a
mediului public național către o dezvoltare durabilă până în anul 2030.
• Obiectiv specific 4.1: Investiții private, în locuri noi de muncă, și valoare
adăugată pe seamă progresului EC până la anul 2030, în creștere cu 30% față de
nivelul anului 2020.
• Obiectiv specific 4.2: O cantitate de deșeuri (cu excepția deșeurilor minerale majore) redusă cu 70%, comparativ cu ceea ce a fost generat în 2010, până la
anul 2030.
• Obiectiv specific 4.3: O mobilitate bazată pe transport circular, mai mare
cu 10% față de anul 2020, prin diminuarea utilizării vehiculelor bazate pe consumul de combustibil fosil pe seama implementării politicilor de încurajare a unei
mobilități urbane, care pune accentul pe transportul public electric, hibrid, care
folosește hidrogenul, pe cel velo și pietonal, susținută de dezvoltarea producției
naționale și a conversiei locale de vehicule până la anul 2030.

Figura 3. Schema de facilitare a tranziției spre economia circulară
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• Obiectiv specific 4.4: Un grad de acces a locuitorilor la rețelele de apă până
la anul 2030 (alimentare și tratare) mai mare cu 23% față de anul 2018, prin aplicarea celor mai bune tehnici.
• Obiectiv specific 4.5: O emisie de gaze cu efect de seră redusă cu 55% până
la anul 2030 față de anul 1990.
• Obiectiv specific 4.6: Un proces continuu de regenerare teritorială, prin
creșterea calității vieții urbane și a combaterii poluării, concentrat pe o îmbunătățire cantitativă și calitativă a spațiului locuit și nelocuit și o creștere a suprafeței
împădurite cu cu 5% față de 2010, până la anul 2030.
O5. România, pol de referință internațional pentru cercetarea și inovarea în
economia circulară, bioeconomie și dezvoltare industrială verde, al luptei împotriva schimbărilor climatice, cu o creștere de cel puțin 50% față de anul de referință
2010.
• Obiectiv specific 5.1: Sisteme digitale implementate pe scară largă, bazate
pe tehnologia cloud și folosind modelele de ScS (Software ca Serviciu), pe tehnologiile IoT, Big Data și Industry 4.0 în domeniul managementului materialelor, al
deșeurilor, apei, gazului, electricității, platforme și servicii specifice pentru monitorizare și analiză;
• Obiectiv specific 5.2: Un cadru de inovare care să permită dublarea, până
în 2030 a numărului de invenții în domeniul reciclării cât mai eficiente la nivel de
material și chiar până la nivel molecular al materialelor secundare, având la bază
colaborarea multidisciplinară în domeniul cercetării, prin digitalizare, platforme
naționale și regionale, care să includă toți stakeholderii din cercetare.
Politici și măsuri pentru schimbare
Natura complexă a tranziției către economia circulară – derivată dintro schimbare
structurală necesară în modelele de producție și consum – implică faptul că, pentru
a atinge scopurile și obiectivele descrise, este necesar să se influențeze practic toate
politicile dezvoltate în prezent de guverne, atât centrale, cât și regionale și locale.
Prin urmare, este necesară desfășurarea unei acțiuni publice concertate sub conducerea ministerelor competente în materie de mediu, economie, industrie și inovare și susținută de acele departamente cu responsabilități în turism, agricultură și
alimentație, transport, mobilitate și agenda urbană, sănătate, consum, probleme
sociale și de muncă, securitate, instruire și finanțe.
Obiectivul inerent al implicării tuturor ministerelor este de a facilita introducerea progresivă a modelului economiei circulare în fiecare dintre domeniile
lor de acțiune, pe baza premisei că este necesar să se țină seamă de toți agenții
lanțului de aprovizionare. Numai în acest mod va fi posibilă încorporarea eficientă a unei abordări a circularității în întreaga societate (companii, lucrători și
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consumatori) și să facem economia noastră să evolueze către noul model al economiei circulare.
Politicile descrise mai jos trebuie să utilizeze diferitele instrumente posibile
pentru a promova economia circulară. Instrumentele de reglementare, economice,
de cercetare, dezvoltare și inovare, precum și instrumentele de participare și conștientizare, trebuie să fie proiectate în cadrul unui plan și trebuie utilizate astfel
încât să se obțină cea mai mare eficacitate și eficiență
Fiscalitatea
Politica fiscală și instrumentele sale derivate sunt mijloace eficiente și eficace pentru a atinge obiective de mediu din ce în ce mai exigente și pentru a rezolva problemele depistate în agendele sectoriale, în special ca urmare a modificărilor de
reglementare care urmează să fie introduse prin aplicarea pachetului de economie
circulară. În acest sens, din perspectiva mediului, se consideră că impozitarea poluării, utilizarea excesivă a resurselor sau gestionarea necorespunzătoare a deșeurilor poate duce nu numai la venituri pentru trezoreria publică, ci și la protejarea
și restaurarea mediului, prin încurajarea comportamentelor favorabile în ceea ce
privește utilizarea resurselor, generarea deșeurilor și tratarea acestora.
Economia circulară schimbă poziția consumatorului final (propriu modelului
liniar) în utilizator conștient, integrat prin acțiunile sale în buclele închise prin
circularitate. În acest sens , evidența contabilă și fiscalitatea trebuie să răspundă
actualelor provocări prin adecvarea și adaptarea lor cât mai bună în sectoarele contabil, fiscal și financiar trebuie să își închidă buclele propria, sincron cu închiderea
buclelor în economia reală. O regândire și o reformă a lanțurilor valorice devine
o cerință obligatorie. Prin urmare, vor trebui adoptate diferite măsuri din sfera
publică pentru a favoriza și a sprijini acest proces de „ecologizare” a ocupării forței
de muncă. În acest sens, provocarea este de a pregăti piața muncii pentru tranziția
către o economie circulară și emisii reduse din diferite abordări:
• Adaptarea capacităților și abilităților forței de muncă la noile cerințe ale pieței muncii printr-un sistem adecvat de formare profesională în educație și ocuparea
forței de muncă, precum și prin politici active pe piața muncii. În acest sens, dezvoltarea unui standard pentru expert economie circulară poate stimula apariția unor
noi profesii și locuri de muncă
• Îmbunătățirea informațiilor disponibile pentru indivizi, companii și întreaga societate cu privire la tehnicile și bunele practici care promovează economia circulară din perspectiva responsabilității sociale a întreprinderilor.
• Promovarea adaptării în companii a reglementărilor de securitate și igienă
la locul de muncă la eventualele schimbări pe care le presupune tranziția către o
economie circulară.
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Cercetarea și inovarea
Politicile de cercetare, inovare și competitivitate trebuie să fie axate pe dobândirea,
dezvoltarea și aplicarea abilităților de cunoaștere în tehnologii și inovare a proceselor, serviciilor și modelelor de afaceri calate pe economia circulară. În această
privință, este important să se promoveze finanțarea publică pentru cercetare, organizând competiții de proiecte top-down furnizoare de soluții punctuale pentru
probleme prioritare, colaborarea publicprivată și să se favorizeze investițiile în afaceri, cercetare și dezvoltare, și acces direct la instrumente financiare precum împrumuturi, subvenții și capital de risc, care promovează crearea de companii circulare,
permițând astfel generarea de valoare adăugată pentru economia românească în
general.
În acest sens, trebuie evidențiată importanța achizițiilor publice de inovare
(IPC) ca instrument pentru ca administrațiile publice să caute soluții inovatoare
(produse, servicii, procese etc.) care răspund provocărilor colective de natură diversă, inclusiv cele care pot contribui la dezvoltarea economiei circulare, precum și
alte provocări de mediu, pentru care ofertele tehnologice de pe piață la un moment
dat nu sunt adecvate și / sau suficiente. Pe de altă parte, încurajarea inovării prin
impozitare îmbunătățește măsurile privind colaborarea între sectorul publicprivat
în ceea ce privește inovarea.
Consumul
Economia circulară nu poate fi eficientă dacă consumatorul nu dobândește o poziție relevantă. Pentru a face acest lucru, este necesar ca societatea să fie conștientă de efectele asupra mediului și sănătății ale noilor produse și servicii. Astfel,
consumatorul trebuie să fie în măsură să știe în ce măsură sistemele și procesele
de producție promovează durabilitatea resurselor naturale, favorizează o utilizare
eficientă a acestora și garantează conservarea biodiversității.
Într-o economie a utilizării eficiente a resurselor și promovarea materiilor prime secundare, etichetarea preia un rol esențial, ca instrument de comunicare a durabilității și siguranței produsului către consumator. În același timp, este necesar
să se consolideze rolul consumatorului prin educare și conștientizare, astfel încât
acesta să știe să aprecieze și să discearnă între produsele și serviciile care respectă
mediul și garantează protecția sănătății. În acest context, consumatorul are trei
provocări majore în față: să învețe să cumpere sau să utilizeze servicii cu criterii
care depășesc satisfacerea de sine a propriilor nevoi sau cerințe; să învețe să utilizeze produsele și intrările într un mod compatibil cu disponibilitatea resurselor; și să
învețe să elimine, nu în conformitate cu cerințele tradiționale de utilizare și eliminare, ci în conformitate cu tiparele de durabilitate, separând în mod corespunzător
deșeurile.
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În primul rând, consumatorul trebuie să consume produse și servicii luând în
considerare opțiunea de cumpărare pe care o face, nu numai prețul sau calitatea, ci
și criteriile de durabilitate. Și chiar, în calitate de consumatori, avem ocazia să avansăm la noi modele economice mai perturbatoare bazate pe consumul de servicii în
loc să consumăm produse. În acest sens, unul dintre instrumentele care trebuie
promovate este eticheta ecologică și pe lângă aceasta, dezvoltarea unei etichete circulare a produselor. În al doilea rând, să ne folosim alimentele și echipamentele în
mod durabil, pentru a reduce risipa de alimente și abuzul cauzat de extracția de
resurse virgine. Aici repararea și adaptabilitatea ar trebui să fie opțiuni disponibile
pentru consumatori la prețuri rezonabile, astfel încât să le poată alege în comparație cu achiziționarea unui nou produs. Și, în cele din urmă, se impune gestionarea
deșeurilor la sursă, în casele noastre, optând mai întâi pentru o separare corectă
care să permită pregătirea pentru reutilizare și reciclare de înaltă calitate.
Politica industrială
Politica industrială românească are un element util pentru a promova schimbarea modelului: agendele sectoriale. Includerea premiselor de mediu în agendă
favorizează un răspuns unificat și ordonat al unui întreg sector pentru a rezolva
probleme specifice, permițând progrese comune și confruntarea cu o concurență
neloială. Agenda sectorială trebuie să includă abordarea circularității ca element
central pentru a câștiga eficiența și a reduce impactul activității economice asupra
mediului.Sectorul public se află întro poziție privilegiată de a dezvolta platforme
de cooperare cu asociații industriale, propunând acestora angajamente voluntare
pentru a obține rezultate legate de o eficiență mai mare în utilizarea resurselor
materiale și reducerea externalizări negative. Aceste platforme pot servi industriei
românești pentru a anticipa, printre alte aspecte, evoluțiile legislative cu privire la
bunuri, pentru a dezvolta strategii de economie circulară intersectorială și pentru a
promova investițiile în simbioză industrială.
Centrele tehnologice care sunt în contact permanent cu companii din sectoare
Diverse și care acționează ca o interfață între industrie și autoritățile competente
în materie industrială joacă un rol esențial în aceste platforme. Inovarea aplicată
în domeniul afacerilor, împreună cu introducerea treptată a obiectivelor de mediu
în cadrul strategiilor de afaceri, este strâns legată de o politică industrială axată pe
circularitate.
Menținerea valorii bunurilor în timp este o parte esențială a economiei circulare și, prin urmare, este esențial să dezvoltăm politici industriale bazate pe proiectarea ecologică. Un design inteligent al bunurilor pe care le producem contribuie
la reducerea impactului asupra consumului de resurse nu numai în timpul fazei de
utilizare, ci și la sfârșitul vieții lor utile, urmărind să maximizeze recuperarea ma-
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terialelor cu cel mai mic impact asupra mediului sau asupra sănătății umane.Fără
îndoială, randamentul acestor investiții este echivalent cu îmbunătățirea productivității prin creșterea eficienței, reducerea costurilor de producție unitare; precum și
pentru a crește calitatea și siguranța produselor rezultate și siguranța cu lucrătorii
din fabricile industriale.
Hrană și dezvoltarea zonelor rurale
Axarea în continuare pe utilizarea durabilă a resurselor și prevenirea generării
deșeurilor, de asemenea, în domeniul reducerii risipei alimentare, împreună cu o
îmbunătățire a gestionării deșeurilor generate în aceste medii, cum ar fi materialele plastice sau deșeuri organice, merge mână în mână cu o politică agricolă mai
ecologică prin Pachetul de reformă a Politicii Agricole Comune 2020. Promovarea
unor instrumente precum promovarea durabilității integrale a industriei agroalimentare, sprijinul pentru producția de alimente ecologice sau alte instrumente va
contribui la circularitatea în acest sector.
Valorificarea bogatelor resurse naționale ale florei spontane în produse benefice pentru sănătate, generatoare de venituri și locuri de muncă în zonele rurale,
poate fi extinsă cu conservarea biodiversității, prin adaptarea acestora în cultură.
Principiile durabilității și circularității sunt, de asemenea, transferabile către măsuri care vizează revitalizarea României, cu măsuri, printre altele, pentru promovarea sustenabilității agroturismului. Pe scurt, tranziția către economia circulară
necesită ca multiplele politici desfășurate de guvern să fie orientate către economia
circulară pentru a face economia românească o economie eficientă, incluzivă și durabilă.
Managementul resurselor de apă
Luând în considerare importanța epurării apelor uzate pentru a închide ciclul apei,
este necesar să se continue lucrările de dezvoltare a unui plan național de tratare, igienizare, eficiență, economisire și reutilizare, ținând cont de Noua Directivă
a Consiliul European. În plus față de plan, trebuie abordate inovarea și transferul
de tehnologie în sectorul apei, deoarece afectează și alte obiective de guvernanță,
precum energia și eficiența cuprinzătoare a instalațiilor de tratare și reutilizare.
Pe de altă parte, trebuie promovat consumul de apă potabilă „de la robinet”,
comparativ cu apa îmbuteliată. Având în vedere dispozițiile de reglementare, apa
de la robinet oferă garanții de siguranță în practic pe întreg teritoriul României
în locurile publice, iar acolo unde nu este sigură, vor trebui luate măsuri pentru
existența apei potabile, permițând astfel reducerea utilizării sticlelor de plastic.
Noua directivă privind apa potabilă, care va trebui încorporată în reglementările
românești, abordează și reducerea prezenței microplasticelor în apa potabilă. Este
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important să ne îmbunătățim înțelegerea impactului pe care îl au microplasticele
asupra apei depozitate, ceea ce necesită cercetări suplimentare pentru a înțelege
mai bine sursele și impactul microplasticelor. Dezvoltarea soluțiilor inovatoare
care să prevină diseminarea acestora, ca modalități de îmbunătățire a captării, de
microplastice în stațiile de epurare a apelor uzate, precum și măsuri specifice pentru fiecare sursă, pot fi soluții de viitor. În sfârșit, un domeniu care trebuie explorat
este stabilirea unei metodologii adecvate de contabilitate a apei pentru a contribui
la dezvoltarea indicatorilor care permit cuantificarea gradului de circularitate a economiei în termeni nefinanciari, precum și o mai bună definire a criteriilor pentru
achiziții publice ecologice în sectorul de tratare a apelor uzate.

Tehnologii disruptive și noi modele de afaceri
Economie sustenabilă pentru societate:
De ce mai multe zebre și mai puțini unicorni1
Ana Maria Mihăescu, Nina Bratfalean

Întrebarea recurentă în perioada pandemiei este „cum va arata economia post Covid19?”
Pentru a găsi răspunsuri, primul impuls este să ne uitam la lecțiile învățate din
istoria secolelor 20-21: cu precădere anii 1918, 1929 sau 2009.
Însă criza cu care ne confruntam acum este structural diferita şi este determinata de un factor perturbator extern puternic, cu impact mondial şi asupra
tuturor sectoarelor vieții sociale – inclusiv cu un efect destabilizator puternic pe
planurile psihologic şi emoţional.
Dintotdeauna guvernele au încercat să se pregătească pentru managementul
catastrofelor sau al crizelor şi exista planuri gândite pentru diverse situaţii. Ca
exemplu, eminenta unei catastrofe declanșate de schimbări climatice a fost recunoscuta de majoritatea statelor, însă protocoalele de la Kyoto sau Paris nu reprezinta răspunsuri uniforme și de substanţă – cu câteva excepţii.
Prin agresivitatea sa şi prin absolut-neprevazutul sau, Covid 19 a reuşit să determine guvernele să reacționeze. Criza ne-a demonstrat ca globalizarea în sine –
singura - nu reprezinta o soluţie viabila, întrucât frontierele naţionale au fost cele
care au contat primordial, iar încercarea de rezolvare a crizei a trebuit să pornească
de la fiecare economie naţională, capabila să răspundă nevoilor din interiorul frontierelor naţionale. Ajutorul a venit şi de la entități globaliste, însă mai târziu, într-o
măsură secundară.
Lupta împotriva contracției economice şi a stagnării va determina un apetit
mai mare pentru politicieni înspre a defini interesul national şi setul de politici necesare dezvoltării economiei în situația acestei crize nemaiîntâlnite; cu toții speram
ca aceasta să se întâmple fără a se ajunge însă la autarhii.
Material preluat din Caietul Documentar 5 Calitatea Vieții. Tehnologie în retroumanism. Viitorul
cu puterea comunităților, Marius Stoian, Magor Csibi, Grațian Mihăilescu (coordonatori), Editura Club
România, 2020
1
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Ideograma chineză care defineşte cuvântul „criza” cuprinde doua părţi: „primejdie” şi „oportunitate”.
Acum este momentul să gândim, cu mintea limpede și cat mai curând, pana
nu ne întoarcem la inerția modului de a lua decizii dinainte de pandemie, politici
care să fie orientate înspre OPORTUNITATEA de schimbare de paradigma pe care
a adus-o criza Covid19.
Ar fi de dorit ca la repornirea economiei românești să se promoveze cu precădere un model anume, puternic, al dezvoltării economiei, cu impact pentru o parte
cât mai mare a populației.
Un model de relații mai puțin egoist și care să suplinească
și lipsa de eficiență a sectorului de stat
Daca vrem o economie puternica în competiție – sau în comparaţie - cu celelalte
state, nu vom putea continua să cheltuim 42% din buget pe salariile bugetare și
nici să nu finanțăm infrastructura critica sau alte sectoare prioritare, conform unei
strategii de dezvoltare solide.
Nici fară un puternic sector privat nu vom putea răzbi cu adevărat. Să ne amintim ca sectorul privat a fost cel care a dus greul ieșirii din criza din 2009; la un deceniu de atunci acesta nu este suficient de bine stimulat sau ajutat pentru a putea
duce greul noii crize.
În determinarea noii strategii de dezvoltare durabila, clasa politica va trebui
să se focalizeze cu precădere pe bunăstarea majorității populației și pe ajungerea
din urma a tarilor dezvoltate. Strategia va trebui să pornească de la realităţile românești, aflate într-o Europa tot mai conștientă de schimbările climatice și aflată
într-o competitivitate crescută cu economiile asiatice și transatlantice.
Scopul acestei strategii trebuie să fie clar și agreat de toate forțele politice, modalitățile de atingere a scopului fiind apoi diferențiate de forțele politice, în funcţie
de doctrinele lor.
Un exemplu de succes este o tara est-europeana care în anii ’90 și-a propus să
îşi dezvolte sectorul privat national pentru a accelera procesul de a ajunge din urma
în timp cat mai scurt nivelul de competitivitate al celei mai performante economii
europene.
Daca am gândi în aceste zile un deziderat similar pentru România, atunci acesta ar determina necesitatea dezvoltării cel puțin a infrastructurii critice, a agriculturii și industriilor competitive, dar și a educației.
În 30 de ani, România nu a reușit să ajungă la competitivitatea economiei
aproape de media europeana, pentru ca niciodată nu a existat un set coerent de
politici care să promoveze clar un anumit tip de strategie.
Aducem în atenţie, ca parte a unei strategii stabile și solide, sprijinirea investiţiilor în societăți cu deziderat nu numai de profitabilitate crescuta, ci și de impact
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social. Idei și proiecte care ar putea contribui la efortul statului pentru o pătură largă de recipienți, modele noi care să pornească de la impactul social și care să fie cele
care să ne ducă înainte, și nu cele care „să ne întoarcă la viața noastră de dinainte”.
Să sprijinim acei jucători care prin activitatea lor pot sprijini la rândul lor statul
în rezolvarea unor probleme sociale, într-un mod mai eficient decât a făcut-o până
acum sectorul bugetar.
Aceste deziderate se regăsesc și într-o mişcare apărută în SUA, numită „Manifestul Zebra”, care reunește investitori dornici să realizeze proiecte profitabile,
dar și să răspundă unei comenzi sociale. Ar fi ideal să avem o clasă de antreprenori
preocupați de impactul social și nu neapărat să dezvoltam politici care în cel mai
bun caz, după ani de muncă, pot crea un unicorn.
Spre deosebire de modelele „unicorn”, care au ca scop creştere exponențială și
un posibil monopol, modelele „zebra” au ca scop prosperitatea sustenabila și pluralitatea, iar creşterea afacerii este suficient de bună daca are un multiplu de doi și nu
de 7-10 ori capitalul investit, ca în cazul unicornilor.
Conceptul de „câştig-pierdere” al modelului „unicorn” se traduce în „câştig-câștig” în gândirea „zebra”; competiția în cooperare, beneficiarii exclusiv privați în beneficiari mai ampli – comunitatea. Dacă în modelele în care am crezut până acum
– și pe care multi antreprenori am încercat să le urmăm – am prioritizat numărul
clienților, cantitatea și cumpărarea imediată a produselor/serviciilor (dorind să
imitam modelul „unicorn”), în modelul pe care îl propunem – „zebra” – prioritatea
sta în creştere regenerativa și în succesul sau bunăstarea clientului și a comunității
în care se desfășoară activitatea.
O aplicație de tip „zebra” în agricultura și în industriile alimentara sau farma
poate fi reprezentanta de proiecte care leagă intre ele centrele de cercetare medicale
și investitorii pentru a determina zone de cultura competitiva agricola și de industrii de top care ajută la dezvoltarea competitiva a comunității.
Ca exemplu, în pomicultura, un astfel de model implementat în România ar
fi realizarea excelentei în cultivarea livezilor de nuci. Pe lângă folosirea „Internet
of Things”, a celor mai noi modalități de irigare și a altor cercetări pomicole recente, am recurge la cercetări pentru definirea și stabilirea unor produse bio pentru
o nutriție sănătoasă a tinerilor și a seniorilor. Substanţe din nuc pot fi folosite în
dezvoltarea industriei farma și well-being.
Un proces-model poate fi acesta: statul, prin agențiile din Ministerul Sănătăţii,
confirmă rezultatele ce sunt de aplicat pentru o nutritie sănătoasă, necesară unei
noi generații, și prin implicarea Ministerului Educației semnează contracte cu firmele producătoare ce vor include hrana ştiinţifică în nutriția elevilor. Din aceasta,
un anumit procent de produse să fie pe baza de nuci.
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Un proces similar să existe pentru seniori, iar pentru cazul acestei categorii de
vârstă se pot adăuga și contracte cu industria farma, care folosește substanţe din
nuci pentru reducerea bolilor cognitive.
Astfel, ajungem la implementarea economiei circulare: agricultura, industria
alimentară, farma etc. produc deşeuri care se folosesc mai departe în producerea de
energie. Vom putea folosi totul și nu vom risipi nimic.
În agricultură exista un potenţial uriaş pentru segmentele small market și pentru food-processing. Nu doar pentru un macroeconomist cu experiență internaţională este evidentă nevoia de concentrare a acestora pentru beneficiu scalabil pe
termen lung… sau, pur și simplu, scalabil.
Efect adiacent şi bine-venit al unui astfel de program care începe cu o aplicație
„zebra” în agricultură și duce la implementarea industriei circulare este angajarea
pe termen lung a forţei de muncă din mediul rural și mai ales a femeilor. Iar aceasta
are impact imediat sesizabil asupra educației copiilor în zonele rurale.
Credem într-un restart sănătos şi care încurajează sectorul privat, după modelul pe care îl propunem mai sus și în configurațiile care leagă tehnologia cu agricultura, cu sănătatea, cu forța de munca, cu voluntariatul, cu intenţia de a ne hrăni
mai sănătos și de a ne proteja sursa hranei, pe termen lung.
Pe termen lung, vedem şi strategii de susţinere a dezvoltării economice în
România, cu precădere pe modelele de relaţii prezentate anterior. Nicio guvernare
care a venit după alta la putere în ultimii 30 de ani nu a folosit ce a făcut bun cea –
sau cele – de dinainte. Vedem, într-un fel, o ilustrare a faptului ca „mai-binele ucide
binele”.
În condițiile în care relațiile economice şi sociale se bazează pe prioritatea impactului social asupra majorității, asupra comunității, vom putea fi siguri ca pe viitor binele va prevala şi nu vom mai asista la cum mai-binele ucide binele.

Inovație și noi modele de afaceri
în economia sustenabilă/circulară
Aida Szilagyi

În abordarea unei noi gândiri din perspectiva circulară, ca fundament pentru dezvoltarea de noi modele de afaceri, suntem interesați în primul rând sa reconsideram modul în care este creată valoarea în economia circulară.
Economia circulară și zero deșeuri sugerează noi oportunități de a crea o valoare nerealizată atât pentru clienți cât și pentru companii în sine (EMF, 2013).
Propune crearea simultană de avantaje economice și de mediu și, în același timp,
are potențialul de a genera oportunități de angajare (CE, 2015).
Redefinirea conceptului de valoare în economia circulară
Într-un sistem liniar, captarea de valoare se bazează pe maximizarea volumului de
vânzări și a consumului intensiv de produse. Aceasta se concentrează pe o idee de
planificare pe termen scurt, pentru recuperare financiară într-un mod tipic „cumpără, folosește și aruncă“, care este un model industrial extractiv. Cu toate acestea,
modele de afaceri adaptate economiei circulare au dus crearea de valoare cu un pas
mai departe, prin includerea unor noi dimensiuni valorice care rezultă din considerente de durabilitate și noi oportunități de networking (Jain, 2017).
În acest fel, termenul „valoare“ este esențial pentru conceptul de model de afaceri, deoarece se referă la modul în care o companie creează, oferă și capturează
valoare. Această idee poate avea numeroase semnificații și poate fi aplicată în mai
multe contexte. Într-o economie circulară, această valoare este extinsă și implică
mai mult decât profiturile financiare, acoperind în acest fel nu numai valoarea monetară, dar, de asemenea, o gamă mai largă de valori, cum sunt valorile pentru mediu și societate în general.
Valoarea pentru companii poate lua diferite forme, discutam de valoare pentru
mediu, valoarea pentru societate dar bineînțeles și despre valoarea economica. In
contextul economiei circulare apar noi forme de valoare: (1) valoarea pentru clienți
însemnând costuri reduse ale ciclului de viață ale produsului, satisfacția și loialitatea clienților, prețuri stabile, disponibilitatea serviciilor post-vânzare, ușurința
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accesului, funcționalitate și furnizarea de alternative clienților; (2) valoarea pentru
rețele și creșterea capacitații acestora de a achiziționa resurse și capacitați suplimentare și (3) valoarea pentru informații însemnând creșterea valorii economice
per ansamblu, platforma de schimb de informații, feedback legat de comportamentul consumatorului pentru îmbunătățirea produselor și cunoștințe în timp real în
legătură cu performanța produsului. (Jain et al, 2017).
Conceptul de valoarea necapturata este unul interesant atunci când ne referim
la economia circulară iar acesta se referă la valoarea potențială a unei afaceri care
nu a fost încă capturată. Fiecare fază de viață a unui produs este o sursa de valoare
necapturata: (1) începutul ciclului de viată, însemnând faza de concepție și design
a produsului și producerea efectiva a acestuia, este o excelenta sursa de valori necapturate: un design redundant, insuficient, plecând de la o analiza superficiala a
nevoilor clientului, o producție neperformanta, mare consumatoare de resurse, poluatoare, etc.; (2) mijlocul vieții produsului sau faza de utilizare ignora de multe ori
valoarea produsului pentru client, utilizarea este inadecvată, utilizările unor funcții
sunt ratate; comunicarea insuficientă între producător și client, nevoile reale ale
utilizatorilor sunt ignorate; (3) finalul vieții produsului se concentrează strict pe
debarasarea de produs, în loc de a recupera valoarea produsului prin reutilizare,
manufacturare / recondiționare.
Exista o multitudine de cauze pentru irosirea valorii produselor, cauzele fiind
multiple, acestea se refera la lipsa de cunoaștere și conștientizare, orientare; lipsa
capacității tehnice și de inovare, nevoia de tehnologie avansată; acceptarea și cererea redusă a clienților pentru produse care au mai fost folosite, lipsa sistemelor
de returnare și altele. Identificarea acestor surse de valoare necaptate implică noi
oportunități de creare de valoare pentru întreprinderi
Tipuri de modele de afaceri circulare
Un „model de afacere”, după cum este menționat de Osterwalder și Pigneur
(2010, p. 14), este cel care „descrie rațiunea modului în care o organizație creează,
furnizează și captează valoarea”. Luând această definiție ca fiind una de bază, mai
multe concepte noi apar în legătură cu modelele de afaceri, pentru care sustenabilitatea și circularitatea reprezintă nucleul activităților economice. Pe de o parte
„modelele de afaceri durabile“ (MADs) sunt descrise ca modele de afaceri care
integrează cei trei piloni ai durabilității (economie-societate-mediu) și interesele
diferitelor părți implicate în procesul de creare a valorii (Bocken et al, 2014). Conceptul de „modele de afaceri circulare“(MAC) apare luând în considerare includerea abordării circularității în procesele de creare a valorilor întreprinderilor; ca
„rațiunea modului în care o organizație creează, livrează și captează valoare cu și în
buclele de material închise” (Mentink, B., 2014: pp24).
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Într-adevăr, un „MAC” încearcă să surprindă valoarea unui produs sau a unui
serviciu pe durata întregii vieți, concentrându-se pe longevitatea produselor, furnizarea unui serviciu sau pe închiderea circuitului resurselor, cu un potențial ridicat
de a conduce către zero deșeuri.
Care sunt principalele modele de afaceri și strategiile conexe pe care organizațiile le pot pune în aplicare în scopul de a capta cea mai mare valoare posibilă de-a
lungul celor nouă elemente ale BMC?
Bazat pe conceptul propoziției de valoare, sau „Value Hill”, pot fi identificate
trei categorii principale de modele de afaceri circulare, fiecare dintre acestea se concentrează pe o altă fază a lanțului valoric:
• Modelul „circular de proiectare“ (Uphill): Concentrându-se pe faza de
proiectare și de fabricație, pentru a adăuga valoare.
• Modelul de „utilizare optimă“ (Tophill): Concentrându-se pe faza de utilizare a produsului, pentru a menține valoarea.
• Model de „recuperare a valorii“(Down Hill): Cu accent pe faza de recuperare a produsului pentru a reține valoarea.
Figura de mai jos descrie aceste trei categorii, inclusiv al patrulea model în
legătură cu activități de management și sprijin (Modele de Suport Circular).

Fig. 1 Categorii de modele de afaceri mapate pe baza „Pantei valorii”
(Achterberg et al, 2016)

După cum se vede în reprezentarea grafica de mai sus, valoarea este adăugată
în timp ce produsul urcă panta valorică, iar strategiile circulare ajută la menținerea
produsului la cea mai ridicată valoare, cât mai mult timp posibil. A doua fază, faza
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de utilizare, este reprezentată de vârful pantei, unde valoarea unui produs este cea
mai mare. Faza finală este faza de post-utilizare în care valoarea poate fi păstrată
prin captarea valorii în etapa de după viață.
Este important de menționat în ce fel modelele de afaceri sunt diferite de strategiile de afaceri, deoarece acestea sunt non-exclusive. Într-adevăr, o multitudine
de strategii pot fi aplicate într-un singur model de afaceri de către aceeași organizație. Aceeași organizație poate pune în aplicare mai multe tipuri de strategii de
afaceri circulare, în același timp, ca parte a unui singur model de afaceri circulare.
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Product-as-a-service/Iluminatul-ca-serviciu
O perspectivă Signify
Răzvan Copoiu

De câțiva ani consumul de energie crește rapid și peste 75% din emisiile de gaze cu
efect de seră ale UE provin din producția și utilizarea energiei, deci este clar de ce
este necesară o decarbonizare a sistemului energetic pentru a se atinge obiectivele
climatice ale Green Deal (Pactul Ecologic European).
Nu vorbim așadar de mai puțină energie, ci mai eficientă și mai puțin carbon!
De asemenea, avem în fața noastră o scădere a resurselor, de aceea pentru a
profita la maximum de resursele existente, companiile trebuie să treacă la abordarea unei economiei circulare. O economie circulară utilizează resursele mai eficient
risipind mai puțin și reutilizând, mai degrabă decât eliminând.
Compania noastră, Signify, a devenit anul trecut prima companie de iluminat
care a atins acest obiectiv extraordinar de neutralitate a carbonului în operațiunile
sale și am trecut la furnizarea de energie electrică 100% regenerabilă. De asemenea,
politica noastră de ambalare este de a elimina 100% toate materialele plastice până
la sfârșitul anului 2021 iar produsele noastre reflectă strategia noastră de sustenabilitate. Când raportăm economia circulară la iluminat, produsele sunt proiectate
într-un mod complet durabil. Când produsul de iluminat ajunge la sfârșitul duratei
sale de viață, acesta poate fi modernizat și reutilizat sau materialele și piesele pot fi
returnate pentru a fi refăcute sau reciclate. Dacă noi, cei din segmentul industrial
reușim să înțelegem și să aplicăm aceste principii, ne vom bucura cu toții de o viață
mai luminoasă, într-o lume mai bună.
LED-urile și iluminatul conectat, căi de reducere a emisiilor
Green Deal solicită mai multe măsuri, inclusiv existența surselor regenerabile de
energie, promovarea tehnologiilor conectate și creșterea eficienței energetice a produselor și dispozitivelor electrice.
LED-urile și iluminatul conectat oferă una dintre cele mai simple și cel mai
adesea trecute cu vederea căi de reducere a emisiilor de gaze cu efect de seră. Nu
numai atât, dar și capacitățile IoT construite deasupra infrastructurii de iluminat

ECONOMIA CIRCULARĂ, INSTRUMENT PENTRU ECONOMIA SUSTENABILĂ / 637

conectate pot contribui la transformarea viitorului inteligent astăzi, stimulând crearea de locuri de muncă și stimulând prosperitatea.
Eficiența energetică combate schimbările climatice prin reducerea consumului
de energie. Energia curată luptă împotriva schimbărilor climatice prin decarbonizarea energiei folosite.
Iluminatul solar și hibrid de la Signify reduce emisiile de carbon în timp ce
valorifică cea mai eficientă sursă de energie din jur: soarele. Investițiile în proiectele
de infrastructură, cum ar fi modernizările de iluminat stradal conectate, creează
noi locuri de muncă locale, asigurând beneficii mediul și economiei prin construirea platformelor digitale necesare pentru a asigura un viitor verde.
Signify a conceput un program propriu numit Green Switch, prin care ne dorim sa prezentam potențialul tehnologiei LED: beneficii economice, sociale și de
mediu, crearea de locuri de muncă și reducerea amprentei de carbon.
Astfel, propunem în cadrul PNRR alocarea de fonduri pentru implementarea
tehnologiei LED în iluminatul public, pornind de la un studiu Signify derulat în 11
state est-europene, inclusiv România. Acesta analizează potențialul beneficiilor în
trei domenii specifice de aplicare: iluminatul rutier și stradal, unitățile din sectorul
medical și segmentul educațional.
Fiecare euro investit în renovarea rețelei de iluminat înseamnă noi locuri de
muncă la nivel local, progrese în direcția dezvoltării unei infrastructuri digitale (iluminat LED conectat, bazat pe cloud), reducerea emisiilor de carbon și transformarea României într-o țară cu amprentă neutră.
Tranziția la iluminatul cu LED este una dintre cele mai simple proceduri de
modernizare, pentru că nu necesită investiții mari de capital, se poate face într-un
interval scurt și asigură o recuperare rapidă a investiției. Numai în aceste trei sectoare, o tranziție completă la LED ar însemna pentru România: reducerea consumului de energie electrică cu 1.5 GWh, reprezentând 2,71% din consumul anual
total pe care îl are țara noastră, aceasta traducându-se în economii bugetare anuale
de peste 150 de milioane de euro la plățile de energie electrică, si in același timp
evitarea emisiilor de peste 510.000 de tone de CO2. Cu ajutorul programului nostru Green Switch dorim să contribuim la tranziția României către un viitor mai
verde, mai inteligent și mai bun pentru generațiile actuale și următoare. Iluminatul
conectat LED oferă una dintre cele mai simple (și adesea trecute cu vederea) soluții
pentru a reduce emisiile de gaze de seră.
Calitatea produselor precum și aportul tehnologic sunt zonele unde ar trebui
investite anual sume considerabile.
Promovam tehnologii și soluții inovatoare cum ar fi corpurile Signify imprimate 3D, din plastic reciclat sau corpurile de iluminat stradal cu panouri solare, ajutând clienții noștri să își reducă costurile de întreținere cu pana la 60% și generând
până la zero consum energetic sau zero deșeuri.
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Daca vorbim de inovație, în 2018 Signify a devenit prima companie de iluminat globală care a echipat instalațiile de iluminat normale pentru birouri cu LiFi
– internet prin lumină. Tehnologia noastră schimbă regulile jocului si oferă o alternativa la WiFi, printr-o conexiune rapidă, stabilă si complet protejată împotriva
atacurilor informatice tip hacking, prin intermediul undelor luminoase. Este ideală
în zonele unde tehnologia WiFi nu poate fi utilizată din motive de securitate informatică ridicată, sau unde conexiunea wireless nu face fata cererii, sau este absentă.
De asemenea, pe termen mediu și lung, pe piaţa de iluminat vom oferi in curand noi modele de servicii în livrare, operațiuni și întreținere, cum este Lighting
as a Service (LaaS), care promovează sustenabilitatea pe întreaga durată de viață a
produselor de iluminat.
Ne concentrăm și pe dezvoltarea în continuare a tehnologiei UV-C, de dezinfectare cu ajutorul razelor din spectrul ultraviolet. Utilizată deja de oamenii de
știință de peste 40 de ani, lumina ultravioletă UV-C este un dezinfectant cunoscut
pentru aer, suprafețe și apă. Toate bacteriile și virusurile testate până în prezent
răspund la radiațiile UV-C. Signify este de mulți ani lider în domeniul tehnologiei
UV și are o experiență dovedită în dezvoltarea de aplicații și de produse UV-C inovatoare.
Signify oferă soluții de iluminat special concepute pentru metode de producție
alimentară sustenabile și cu randament mai mare, cum ar fi serele, fermele urbane
și acvacultura sustenabilă. Rețetele noastre de lumină LED dezvoltate pe baze științifice ajută la creșterea randamentului, îmbunătățirea predictibilității și a calității
plantelor, iar luminile LED care stimulează creșterea consumă cu 50% mai puțină
electricitate comparativ cu opțiunile convenționale.
Despre Signify
Signify (Euronext: LIGHT) este lider global în domeniul iluminatului pentru piaţa
profesională şi de consum şi al iluminatului care utilizează Internetul Lucrurilor.
Produsele noastre marca Philips, sistemele de iluminat conectat Interact şi serviciile de date aduc valoare de business și transformă viețile oamenilor în case, clădiri de birouri și spații publice. Cu vânzări de peste 6.5 miliarde de EUR în 2020,
avem o echipă de aproximativ 38,000 de angajați în peste 70 de țări şi exploatăm
potenţialul extraordinar al luminii pentru a îmbunătăţi vieţile oamenilor. În 2020,
compania a atins neutralitatea emisiilor de carbon, a fost inclusă în Indicele de Sustenabilitate Dow Jones pentru al patrulea an consecutiv și a fost desemnată Liderul
Industriei în 2017, 2018 and 2019. Știri despre Signify se regăsesc în Newsroom,
pe Twitter şi pe LinkedIn. Informațiile pentru investitori pot fi găsite pe pagina Investor Relations.

Construirea unei organizații sustenabile
Cultura sustenabilității și managementul schimbării
pentru organizațiile din România
Iuliana Stan

În perioada 2021-2027, România și toate celelalte state membre ale UE vor trece
un nou examen de maturitate cu privire la capacitatea de a planifica strategic [elaborarea unor politici de țară] și de a executa proiecte de transformare a societății [implementarea deciziilor care se impun pentru trecerea la noile politici publice].
Acest context istoric este dat de instrumentele la nivelul UE de redresare ale
consecințelor socioeconomice ale pandemiei de Covid-19: Cadrul financiar multianual (CFM - 1 074,3 miliarde EUR) și consolidat prin Next Generation EU (NGEU
- 750 miliarde EUR).
Practic, acestea vor contribui la transformarea UE prin intermediul politicilor
sale majore, în special cele vizând Pactul verde european, revoluția digitală și reziliența.
În mod concret, pentru a primi sprijin din partea Mecanismului de redresare
și reziliență (MRR - 672,5 miliarde EUR, parte din NGEU), țărilor UE li se solicită
să stabilească în planurile lor un pachet coerent de proiecte, reforme și investiții în
următoarele șase domenii de politică:
– tranziția verde – Integrarea aspectelor climatice = 37% din cheltuielile tuturor programelor,
– transformarea digitală – Integrarea dimensiunii digitale, transformarea digitală la nivelul tuturor programelor = 20% pentru măsurile digitale,
– creșterea inteligentă, durabilă și favorabilă incluziunii și ocuparea forței de
muncă
– coeziunea socială și teritorială,
– sănătatea și reziliența,
– politicile pentru generația următoare, inclusiv educația și competențele.
O remarcă cu privire la întreg ansamblul, unic, fără precedent: în întreg cadrul
de instrumente se pune accent pe schimbarea de mentalitate, pe reforme ale politicilor publice existente, pe definiri de noi politici, nu doar pe proiecte și investiții (nu va fi
doar „business as usual!”).
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Mai mult, există condiții preliminare pentru accesarea acestor instrumente financiare precum concordanța planurilor naționale cu recomandările specifice fiecărei țări, recomandări care în cazul României prevăd1 la cel mai recent set:
{{ Să aplice politici fiscal-bugetare conforme cu ... [listă lungă de domenii]
{{ Să îmbunătățească eficacitatea și calitatea administrației publice, precum și
previzibilitatea procesului decizional, inclusiv printr-o implicare adecvată a partenerilor sociali
{{ Alte cerințe cu privire la politici/reforme, în aproape fiecare recomandare
anterioară.
Având în vedere miza de schimbare de mentalitate, este mai oportun decât oricând altădată să reflectăm la nivelul de maturitate managerială al celor care decid
viitorul țării, în fiecare sector de activitate. Întrebarea este valabilă și pentru cei care
trebuie să pună în aplicare planurile decidenților, pentru că eficacitatea unui plan
depinde atât de calitatea planului, cât și de calitatea execuției planului. Diferența de
impact rezultat în funcție de nivelul de maturitate al decidenților este colosală și merită întreg efortul de a selecta cu atenție oamenii numiți să conducă organizații.
Conștientizarea nivelului de maturitate a decidenților, instituții publice și
companii, este primul pas către generarea de impact și performanță în concordanță
cu miza momentului: organizațiile nu pot fi mai mature decât este nivelul de
maturitate al celor care le conduc.
În încercarea de a surprinde esența maturității manageriale, propun, orientativ, următoarele 2 perspective:
Anvergura operațională: un decident aflat pe acest palier de maturitate
„gândește” doar în proiecte și doar la timpul prezent (pe termen scurt).
{{ Acest tip de decident impresionează prin cantitatea de proiecte în care este
implicat, cunoaște multe detalii operaționale ale fiecărui proiect,
însă
{{ Nu manifestă disponibilitate față de integrarea trecutului [oare cum trebuie conceput proiectul astfel încât să îi crească gradul de absorbție ținând cont de
contextul istoric al comunității?], nici față de integrarea viitorului [care este idealul
de funcționare al comunității căreia îi este destinat proiectul?] și nici față de corelarea mai multor proiecte astfel încât acestea să servească și unor obiective comune [orice implementare de politici publice presupune mai multe proiecte/inițiative
complementare și subsumate unor obiective comune].
Anvergura strategică: fiecare concluzie și acțiune a unui decident de anvergură strategică reflectă concomitent timpul extins [trecut, prezent și viitor] și abiliRecomandări specifice României, în vederea unui răspuns coordonat la pandemia cauzată de
coronavirus - https://ec.europa.eu/romania/news/20200520_pachet_primavara_semestrul_european_ro
1
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tatea de a introduce în operațional acele decizii simple care au impact major benefic
în generarea transformării sociale /organizaționale dorite.
{{ Decidentul strategic știe că în orice lucru cu oamenii, mai ales în transformarea de politici și sisteme publice, gestionarea mentalității oamenilor este cel
puțin la fel de importantă precum structura sistemului/organizației în sine [oricât
de bine ar fi proiectat un sistem, el nu își va atinge potențialul dacă proiectarea nu
este în strânsă corelare cu mentalitatea celor care operează sistemul, respectiv a
celor deserviți de sistem];
{{ Știe să gândească în ansambluri de sisteme și să gestioneze inter-dependențele dintre sisteme.
Astfel, sub coordonarea unui manager operațional vor fi create noi departamente pentru fiecare nevoie descoperită (exemple în trend ar putea fi departamente de sustenabilitate, de digitalizare, de inovare etc), pe când un manager strategic
va începe prin schimbarea și consolidarea culturii oamenilor din organizație astfel
încât mentalitatea tuturor să fie în concordanță cu direcția strategică a organizației/instituției, mentalitatea fiind garantul rezultatelor dorite. Pe scurt, managerul
de anvergură strategică știe regula fundamentală „cultura de organizație mănâncă
(anulează) orice strategie încă de la micul dejun”: mai întâi trebuie să gestioneze
mentalitatea oamenilor și apoi să-i lase pe ei, experții, să modifice structura organizației astfel încât să funcționeze optim în raport cu obiectivele strategice asumate. Prin contrast, managerul de anvergură operațională se aruncă direct în crearea
de noi echipe care să garanteze execuția proiectelor pe care și le-a asumat, însă
rezultatul va reflecta într-o foarte mică măsură (spre deloc) obiectivele strategice.
Îmi propun ca acest eseu să fie un instrument de orientare pentru cei care doresc și nu știu cum să faciliteze rezultate cât mai aproape de anvergura strategică
și pentru cei care doresc să consolideze cultura organizației/instituției din care fac
parte sau pe care o conduc pentru ca realitatea pe care o generează să arate schimbări de substanță.
Sustenabilitatea este scopul, cultura de organizație este mijlocul
Resursele percepute acum mai bine de 100 de ani în timpul Revoluției Industriale
ca fiind nelimitate s-au dovedit de fapt finite și astfel am devenit activ implicați
într-una una dintre cele mai importante transformări ale planetei: schimbarea de
paradigmă asupra conceptului de consum. Putem redefini ideea de consum prin
identificarea de activități care optimizează sau transformă consumul, sau putem
avea permanent în minte misiunea de implicare în păstrarea integrității planetei,
ambele situații fiind subscrise circularității. Indiferent de tipul și domeniul de activitate, toate organizațiile au presiunea alinierii la această viziune a sustenabilității
prin circularitate. Dacă inovațiile din trecut au trebuit să-și dovedească eficiența
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în susținerea creșterii economice, deci a consumului, inovațiile necesare prezentului sunt despre transformarea operațională a sistemelor astfel încât să fie asigurată circularitatea și sustenabilitatea pentru viitor. Mai mult, provocarea actuală
fiind și despre transformarea politicilor publice, nevoia de inovare include și idei
de transformare a mentalității oamenilor care operează sistemele vizate de respectivele politici publice. Transformarea unui sistem cere totdeauna și o transformare a
mentalității celor care operează respectivul sistem. Iar transformarea mentalității este
cel mai adesea vinovatul de serviciu pentru care lucrurile nu au funcționat, fiind
„lecția învățată” post-factum atunci când finalul proiectului arată rezultate departe
de așteptările inițiale. În aceste situații mai degrabă primim explicații pe post de
scuze („nu am putut să facem ceea ce ne-am propus pentru că oamenii nu au înțeles ce
este de făcut”), în loc să vorbim despre următoarea etapă de dezvoltare a organizației/sistemului.
Astfel, într-o organizație poate exista abordarea sustenabilității doar la nivel
operațional – se creează departamente dedicate, se cumpără mașini electrice, se
calculează reducerea amprentei de carbon, se reciclează intens etc – sau poate exista abordarea chiar de la nivel strategic. În varianta strategică, discuția mai intensă
și mai provocatoare este despre identificarea culturii de organizație care susține
cel mai bine demersul de sustenabilitate: ne întrebăm care sunt comportamentele
adecvate obiectivului strategic, comportamentele la nivelul fiecărui om din organizație, al tuturor compartimentelor din structura organizației. Toți oamenii, toate
compartimentele, întreaga organizație.
Este nevoie de această înțelegere atât pentru funcționarea internă a organizației, cât și în relația cu beneficiarii și furnizorii organizației, dar mai ales a conștientizării integrale a impactului produs în societate. Ceea CE ne propunem să facem
este despre corelarea cu sustenabilitatea, iar CUM gândim (cum ne comportăm)
este despre cultura de organizație.
Totodată cunoașterea și înțelegerea culturii de organizație oferă liderilor informația clară și suficientă despre cât de capabilă este organizația lor să facă ceea
ce își propune să facă. Sustenabilitatea nu se poate reduce la un operațional verde,
ecologic sau oengistic, ci trebuie să fie o preocupare permanentă de integrare a resurselor și a nevoilor oamenilor / comunităților / planetei ținând cont de circularitatea resurselor în scopul asigurării sustenabilității.
Sustenabilitatea – preocuparea întregii organizații
Situația ideală este cea în care funcționarea întregii organizații, pe toate nivelurile
de organizare, este aliniată cu obiectivele strategice. Dacă preocuparea față de sustenabilitate este doar în mintea top-managementului, atunci majoritatea inițiativelor lor se vor finaliza sub forma unor lozinci afișate pe pereți și a unor achiziții în
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spiritul obiectivului strategic. De exemplu ne vom cumpăra și mașini electrice, nu
doar cu combustie internă, vom reduce numărul de întâlniri fizice sau al călătoriilor
și se vor suplimenta cele virtuale (pentru scăderea amprentei de carbon). Însă dacă
preocuparea pentru sustenabilitate este condusă sistemic, atunci fiecare angajat își
va înțelege propriul rol și impact în consolidarea sustenabilității.
Vom înțelege mai bine nevoia de abordare sistemică a sustenabilității dacă ne
punem întrebări precum:
– A cui treabă este și de ce domeniu ține respectul față de furnizori? Cum își
creează organizația relații sau parteneriate cu furnizorii lor și nu pun an de an presiune pe aceștia să tot scadă prețurile, ignorând faptul că scăderile repetate de preț
duc la imposibilitatea menținerii unor standarde de calitate?
– A cui treabă este și de ce domeniu ține exploatarea angajaților care ajung
să poarte lenjerie absorbantă la locul de muncă ca să nu își scadă productivitatea
mergând la toaletă?
–– Viteza angajaților de la casele de marcat (mai exact cronometrarea acestora)
de ce domeniu ține?
– A cui treabă este și de ce domeniu ține corupția?
– A cui treabă este și de ce domeniu țin conflictele de interese?
– Politicile publice sunt și ele o temă verde?
– Sănătatea consumatorilor, consumând produse cu risc asupra sănătății, a
cui temă este și de ce domeniu ține?
– Drepturile omului, a cui temă este și de ce domeniu ține?
– Sustenabilitatea financiară este temă de sustenabilitate sau temă de economie?
– Instruirea sau recrutarea angajaților este doar temă de resurse umane?
– Munca angajaților care presupune automatisme an de an, mulți ani la rând,
a cui treabă este?
– Promovarea directorilor generali sau a managerilor pe criterii exclusiv financiare, de ce domeniu ține și ce implicații produce?
– Ce impact produce abordarea „E bine și așa”?
–– Calculul de impact al călătoriilor asupra amprentei de carbon și planificarea acestora, a cui treabă este?
Dacă ați găsit un răspuns pentru fiecare întrebare sau ați identificat corect departamentul nu este suficient. Există și un meta-răspuns care este același pentru
toate întrebările: cultura de organizație, preocuparea întregii organizații, spiritul și
credința tuturor oamenilor că au un scop, dincolo de treaba operațională pe care o
au de executat zi de zi. Responsabilitatea morală a oamenilor ține de direcția strategică spre care se îndreaptă o organizație sau o instituție și este puternic corelată
cu tema culturii de organizație, nu este o treabă a unui departament sau al altuia.
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Mentalitatea oamenilor dintr-o societate nu se creează din nimic sau de nicăieri, ea provine din modalitatea în care oamenii resimt presiunea de a se comporta într-un anumit fel pentru a fi adecvați și pentru a supraviețui în societatea
din care fac parte. Există multe tipuri de presiune care consolidează un anumit
tip de mentalitate, un impact major venind din partea sistemului de învățământ
și a administrației publice, respectiv a modului în care sunt tratați cetățenii. Dacă
lumea trebuie să supraviețuiască sistemelor care au în primul rând datoria de a fi în
slujba cetățenilor, atunci oamenii vor fi mai degrabă reactivi și prudenți, pe când
dacă oamenii se simt susținuți și tratați cu respect, atunci ei vor dezvolta o atitudine
de implicare și apartenență. Organizațiile private se alătură și ele acestor sisteme
și contribuie la educarea și formarea (sau transformarea) mentalității oamenilor.
Aceasta este teoria, sau, mai corect spus, gândirea idealistă. Practica este că organizațiile, publice și private, cel mai adesea uită de acest rol al lor de a continua
educarea angajaților lor și de ale forma mentalitatea. Oamenii, când ajung în organizații, mai degrabă sunt puși să execute sarcini decât să participe și să contribuie la
realizarea de misiuni, acesta fiind primul mare blocaj în dezvoltarea comunităților
și a societății. Misiunile și filozofiile de organizații sunt cele care schimbă mentalități și asigură performanță și sustenabilitate, nu vreun departament (inovativ sau
agil) de schimbare a mentalităților. Organizațiile au impact direct în promovarea
și susținerea mentalității unei societăți, schimbarea societății fiind determinată de
impactul produs de organizațiile care o populează.
În cazul întrebărilor de mai sus regula, fără excepție, este că răspunsurile vor
aceleași în funcție de cultura organizației:
– în culturi de organizație cu mentalitate constructivă răspunsurile vor indica
preocuparea tuturor celor din jurul unei organizații (stakeholderi) față de sustenabilitate – angajați, furnizori, clienți, consumatori, comunitate, țară, planetă;
– în culturi organizaționale proaste, cu mentalitate defensivă, răspunsurile
vor indica o lipsă generală de preocupare pentru ce se află în jurul lor.
În România2 unul dintre cele mai evidente atribute ale culturilor organizaționale este capacitatea de a ne descurca. Dar acest descurcat este alb sau negru și
este mai degrabă semnul unei culturi organizaționale defensive pe care oamenii din
organizație și a celor care vin în contact cu organizația trebuie să o păcălească, să îi
fenteze sistemul. În culturi organizaționale constructive oamenii vor căuta soluții,
vor fi preocupați să creeze interdependențe și să rămână aliniați unui scop
Cultura de organizație și modul cum este aceasta alimentată, favorabil sau nu,
este singurul indicator care poate fi direct corelat cu preocuparea pentru un mai
bine superior pentru că, în esență, acesta este scopul în sine al ideii de sustenabilitate. Departamentele unei organizații nu pot face o treabă mai bună decât este
2
https://revistacariere.ro/inovatie/studii-analize/cercetare-cultura-organizatiilor-romanesti accesat la 24 iun 2021
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filozofia pe care o are organizația și decât sunt principiile ei de funcționare. Acestea
din urmă dau tonul culturii de organizație, adică, ajungând la manual și la definiții,
3
reflectă modul în care oamenii simt sau resimt presiunea de a se comporta astfel
încât să se potrivească cu organizația din care fac parte și de a supraviețui acolo.
Dar cum se creează cultura de organizație și ce treabă au managerii cu ea?
Cultura de organizație este, doar aparent, ceva intangibil, însă are un impact
incredibil asupra absolut tuturor aspectelor din viața unei organizații. Treaba cea
mai relevantă pe care managerii oricărei organizații o au este să contribuie la consolidarea culturii care susține cel mai mult direcția strategică a organizației. Prima
treabă a managerilor este datoria morală de a cunoaște și înțelege cultura organizației din care fac parte pentru a atinge adevăratul potențial al organizației lor.
Cunoașterea și folosirea informațiilor despre cultura propriei organizații
este primul pas pe care managerii îl au de făcut în legătură cu managementul schimbării, restul teoriei este în manualele și articole de specialitate, în pași,
mai mulți sau mai puțini.
Cultura de organizație în slujba Sustenabilității
Cultura fiecărei organizații este determinantă de o serie de elemente componente,
care mereu sunt aceleași. După cum starea de sănătate a unui om se poate aprecia
în urma unui screening devenit deja standard, exact la fel de ușor se poate aprecia
cultura unei organizații și cât de aproape este acea organizație față de propriile
scopuri. Cultura de organizație nu se creează în sine, ci este stimulată de ceva ce organizația face sau pune în practică. Tehnic, acești indicatori țin de infrastructura de
organizație și sunt principalele pârghii de schimbare atunci când este nevoie să se
acționeze asupra culturii. Îi voi descrie mai jos pe fiecare dintre acești factori cauzali
și îi voi corela cu tema sustenabilitate ca să vedem cum arată o cultură de organizație
propice sau favorabilă sustenabilității. Indiferent de domeniul de activitate al unei
companii, răspunsul la întrebările de mai jos vă ajută să cunoașteți și să înțelegeți
claritatea drumului pe care îl are de parcurs managementul unei organizații pentru
a face față cerințelor de sustenabilitate.
Mai jos este modelul conceptual How Culture Works4 dezvoltat de Prof. Robert
Cooke, PhD, unica referință acceptată deopotrivă de mediul academic și de cel de
afaceri atunci când într-o organizație apare interesul pentru a se interveni asupra
culturii de organizație. Metodologia How Culture Works are o maturitate de peste
50 de ani în referințe globale și de 15 ani în România. În cazul concret al României, peste 300 de organizații, instituții publice și companii, din domenii diferite, de
dimensiuni diferite, o folosesc deja cu succes pentru analiza culturii de organizație.
3

https://en.wikipedia.org/wiki/Organizational_culture#Robert_A._Cooke – accesat la 24 iun

4

https://www.humansynergistics.com/about-us/how-culture-works - accesat la 24 iun 2021
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How Culture Works, Research and development by Robert A. Cooke, Ph.D. and J. Clayton
Lafferty, Ph.D. Copyright © 1973-2021 by Human Synergistics International. All Rights
Reserved.

Astfel, există cinci arii mari de intervenție într-un proces de gestionare a culturii de organizație, cu impact în conducerea schimbării de mentalitate, fiecare dintre
arii cuprinzând o serie de indicatori care oferă informații acționabile pentru decidenți:
• Misiunea și filozofia organizației: Ce își propune instituția/compania să facă
și pentru cine? Dincolo de treburile operaționale și de domeniul în sine în care activează, la
nivel strategic, care este misiunea organizației și care este comunitatea în care activează,
cine sunt clienții și care sunt beneficiile comunității care este deservită? Ce, cât și cum
înțeleg angajații din această misiune? Cum știu ei dacă prin acțiunile și activitățile lor
contribuie sau nu la livrarea acestei misiuni? Cine sunt clienții sau beneficiarii instituției
(organizației) și care este nevoia și așteptarea pe care o au? Cum sunt tratați și deserviți?
Tema misiunii și a impactului unei organizații nu este tema de PR, nici de Strategie
în accepțiunea standard și nici de comunicare sau de marketing de vreun fel, ci este
o temă integrativă, cu răspuns într-o formă sau alta de sustenabilitate, oricare ar fi
specificul acesteia (de natura tehnică (ex furnizarea de energie pe bază de hidrogen) sau
de natură filozofică (schimbarea unui tip de mentalitate)). Cuvântul care numește
cel mai bine această arie este englezescul purpose iar pentru definirea lui Strategia,
PR-ul, Marketing-ul, HR-ul, Tehnicul, Vânzările, Relațiile cu Clienții, contribuie și lucrează împreună, în interdependență, nu doar își pun contribuțiile laolaltă.
Dacă misiunea și filozofia nu sunt clare sau dacă sunt doar declarative (afișate
pe pereți sau scrise în fișiere ppt), atunci mentalitatea care se va încuraja într-o
organizație va fi mai degrabă una defensivă, care va alimenta logica de ce să ne chi-
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nuim? Dacă misiunea și filozofia se regăsesc în acțiunile pe care le și face o organizație, atunci angajații vor simți că sunt relevanți pentru organizație și că au rolul de
a-i duce mai departe misiunea, în relațiile cu colegii, cu comunitatea deservită, cu
clienții, cu societatea.
• Structura organizației: Cum se iau deciziile aici? Care sunt rolurile angajaților, cum sunt ordonate și combinate aceste roluri? Aceste întrebări dau indicii despre cum funcționează responsabilitatea individuală. Până unde, la ce și cum
contribuim - sunt întrebări la care, în mod ideal, fiecare angajat ar trebui să știe să
răspundă. Acest răspuns este un indicator direct al nivelului în care organizația din
care face parte angajatul încurajează implicarea și responsabilitatea individuală. În
absența credinței că omul, ca membru al unei organizații, poate contribui sau face
diferența prin treaba pe care o are el de făcut, alinierea la vreo direcție strategică
rămâne un vis frumos. Dacă angajații fac doar ce li se cere, cer voie pas cu pas, sau
simt că nu e treaba lor să semnaleze aspecte care țin de zona lor de competență
pentru că influența lor este prea slabă, nici organizația nu are prea multă claritate
despre scopul și mai binele pe care și-l propune. E lungă distanța până la impact și
sustenabilitate sau poate fi, cel mult formală, declarativă, normată prin lege.
Nu este treaba mea, fac ce mi se indică este mentalitatea specifică organizațiilor
în care deciziile se iau la vârf, hipercentralizat. Prin contrast, în organizațiile în care
deciziile se iau la nivelul la care apar problemele, mentalitatea rezultată devenind
este treaba mea.
• Sistemele de management: Ce li se întâmplă angajaților în viața lor organizațională: recrutare, selecție, instruire, evaluare, stabilirea obiectivelor? Care și
cum sunt procesele și procedurile folosite de organizație pentru activitățile cheie?
Angajații sunt lăudați mai degrabă pentru ce fac bine sau le sunt vânate greșelile și
sunt certați când greșesc? Dacă angajaților le este frică sau li se pare că managerii
lor sunt nedrepți în interacțiunile pe care le au, implicarea lor va fi minima, atât cât
să nu le fie amenințată securitatea postului pe care îl ocupă. Vor face ce trebuie, cu
efort minim. Dacă însă angajații percep că sunt susținuți în activitatea lor de către
cei care îi conduc, atunci vor face toate eforturile să contribuie și ei cât de mult pot
la binele explicit al organizației pentru că se simt parte din misiune. Astfel în organizații preocupate exclusiv de aspecte operaționale angajații contribuie minimal,
iar în organizații preocupate de îndeplinirea direcției strategice, în care rolul oamenilor este evaluat în funcție de susținerea acesteia, angajații contribuie cu efort,
idei și participare.
• Designul joburilor: Înțeleg ce fac și ce semnificație are treaba făcută de
mine? Îmi dau seama repede dacă nu fac ceva bine și aș putea corecta? Acestea sunt
cele mai grele întrebări pentru angajații organizațiilor care nu au o direcție strategică clar articulată. Unul dintre cele mai puternice elemente în cultura unei organi-
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zații este sensul (rostul) lucrurilor pe care angajații percep că le au de făcut. Dacă
ceea ce fac ei are sens, atunci felul de a se comporta al oamenilor va susține și va
consolida culturi de organizație bune, constructive, preocupate de impactul activității lor. Dacă oamenii nu văd niciun sens sau semnificație în ceea ce fac, atunci vor
avea comportamente specifice culturilor defensive (merge și așa, nu e treaba mea,
am făcut cum mi s-a spus, am respectat procedurile, etc), fără preocupare pentru
impactul pe care îl produc.
• Liderii și impactul lor asupra angajaților și asupra organizației: Cei
din fruntea organizațiilor, liderii, președinții de instituții, fac cu adevărat ceea ce
spun că fac sau una spun și alta fac? Angajații, de regulă, urmează ceea ce văd, nu
ceea ce aud. Sustenabilitatea este despre acțiune, despre consecvență, despre role
model, despre disciplină. Cum pot fi angajații susținuți să își atingă potențialul și
să se implice? Nu există organizații cu culturi bune fără lideri buni, după cum nici
liderii buni nu prea se găsesc în culturi proaste deoarece liderii buni pleacă cu ușurință din astfel de organizații. Uneori managerilor de organizații le este mai comod
să se ascundă în spatele mentalității oamenilor pe care îi conduc, decât să conducă
un proces de transformare a acesteia.
Combinația acestor cinci mari arii ale modului în care organizațiile sau instituțiile de orice fel funcționează, dezvoltă mentalități și determină comportamentele
oamenilor. La fel după cum un sumar de analize medicale are mai multe componente care definesc starea generală de sănătate a unui om, așa și organizațiile, citind
indicatorii asociați fiecăruia dintre cele 5 arii de intervenție, știu pe ce pot conta,
adică pot evalua care este starea generală a sănătății organizației și care este forța
vitală, adică cultura de organizație, mentalitatea, cu care iese în comunitate, în lume.
România organizațională, deocamdată, nu pare a fi sustenabilă. Este mai degrabă volatilă, adică este până când numai este, până când o epuizează efortul, deoarece nu există o strategie asumată și o direcție clară în acest sens. Există organizații
spectaculoase, prea puține pentru a li se vedea impactul lor în întreaga țară, însă
existența lor demonstrează că și în România avem oameni cu nivelul de maturitate
necesar unor reforme profunde. Ceea ce este o încurajare dat fiind că majoritatea
organizațiilor sunt departe de a avea culturi de organizație sănătoase sau măcar de
a fi preocupate de felul culturii lor, ele fiind preocupate de sustenabilitate pentru
că așa este trendul sau cerința legală. Stăpânirea unui mecanism care să susțină
pe termen lung consolidarea de culturi de organizație constructive, sănătoase, și
responsabilitatea celor care le conduc de a le menține sănătoase, este un obiectiv
strategic, ignorat cu mare ușurință deoarece discuțiile despre proiecte operaționale
sunt mai ușoare decât cele despre schimbarea mentalității.
Imaginile de mai jos reflectă cum, două tipuri de organizații, plecând de la aceleași obiective (inovație, sustenabilitate, creativitate, implicare) obțin rezultate
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complet diferite, iar factorii cauzali (pe baza ariilor de intervenție descriși anterior)
explică interdependențele dintre comportamentele / mentalitatea angajaților și rezultatele obținute în raport cu obiectivele strategice.

versus
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Acțiuni recomandate
Este greu de vorbit despre sustenabilitate și despre reforme în absența unei discuții
despre cultura de organizație care să le genereze și să le susțină. Este ușor de vorbit cantitativ despre sustenabilitate, în numere și tipuri de proiecte. Este o alegere
dacă bifăm subiectul sau dacă alegem să ne preocupe cu adevărat. Decidenților care
aleg să fie cu adevărat preocupați de tema sustenabilității le recomand câteva acțiuni minimale:
1. Evaluare înainte de nominalizare: să selecteze de manageri cu maturitate
strategică în baza evaluării candidaților (există o mulțime de companii cu reputație
solidă la care pot apela)
2. Să includă în cererile de finanțare obiective care vizează și schimbarea de
mentalitate ale angajaților organizației, nu doar obiective vizând achiziții/dotări
materiale.
Astfel de obiective ar putea fi:
• Dezvoltarea normelor de comportament orientate către scop și rezultat - prin
consolidarea încrederii angajaților că munca pe care ei o fac contează, are sens,
semnificație și servește unui scop util comunității și societății.
• Dezvoltarea normelor de comportament orientate către grijă și responsabilitate
față de stakeholderi (colegi, comunitate, societate, beneficiari) – prin creșterea preocupărilor de întrajutorare și dezvoltare,

Valoare actuală vs valoare propusă pentru obiective de tip comportament organizațional

• Dezvoltarea capabilităților interne pentru transformarea și monitorizarea mentalității angajaților în raport cu obiectivele organizației/proiectului - prin participarea
la programe de certificare sau de instruire în utilizarea de metodologii specifice culturii organizaționale.

Combaterea fenomenului greenwashing și implicațiile sale
Magor Csibi

În 2007 când am ajuns să-mi reprezint țara în prima legislatură a României în Parlamentul European lumea părea să se schimbe.
Se vorbea la cel mai înalt nivel despre schimbări climatice și natură, Comisia
și Parlamentul puseseră aceste preocupări în centrul atenției lor, iar la nivelul discursului public era greu să te consideri european iluminat dacă nu strecurai în orice
discuție măcar de câteva ori cuvântul sustenabilitate.
Toate semnele arătau că a fost înțeles mesajul. O majoritate covârșitoare
a oamenilor de știință avertiza că schimbările climatice reprezintă cea mai mare
amenințare la adresa speciei de-a lungul existenței acesteia și totodată arătau că
societatea bazată pe consum excesiv și risipă nu poate să reziste pe termen lung, iar
companiile și decidenții politici au înțeles mesajul și au ales să acționeze.
Și, ca în orice poveste, înțelegerea a adus acțiune și schimbare, amenințarea a
fost evitată, iar noi am trăit fericiți mai departe. Nu-i așa?
Nu chiar.
Realitatea ne-a arătat în 2007 că prăpastia dintre valorile declarate, scrise pe pereți, și cele reale, trăite în fiecare zi, poate să fie mare, câteodată chiar insurmontabilă.
Din 2007 până astăzi au trecut aproape 15 ani, însă dincolo de declarații frumoase, pompoase chiar pe alocuri și declarații de intenții, nu prea s-au văzut acțiuni concrete. În teorie ne-am dat seama că ne îndreptăm spre o coliziune frontală și
am început să apăsăm frâna. În realitate am ales să conducem cu ochii închiși și, în
loc să apăsăm frâna, suntem cu piciorul pe accelerație, deși spunem, și poate chiar
credem puțin, că noi frânăm.
Nu e ca și cum nu s-a făcut nimic.
Tot în 2007, Europa a început să lucreze la un pachet foarte ambițios pentru a
reduce emisiile de carbon. A introdus reguli noi pentru a limita emisia industriei,
pentru a limita emisiile mașinilor, pentru a genera un sistem de comerț cu certificatele de emisii sau de a încuraja tehnologii de captare a dioxidului de carbon din
atmosferă. Tot atunci au început și corporațiile mari să anunțe măsuri ambițioase
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pentru reducerea impactului sau a poluării, chiar dacă majoritatea promisiunilor se
situau într-un viitor relativ îndepărtat.
Diferența dintre valorile declarate și cele trăite au început să se vadă încă din
2007. Cum devenea clar că se apropie o criză economică, discursul a început să
se schimbe, iar subiectul care domina până atunci toate dezbaterile, schimbările
climatice, a dispărut ușor din prim plan ca să ne ducem înapoi exact spre sistemul
blamat al consumului exagerat și al sistemelor care au generat o risipă fără limite.
Și, pentru că cultura organizațională în orice societate este determinată de
valorile reale și de comportamentele liderilor, odată ce politicienii au început să
abandoneze corabia sustenabilității, la fel au făcut și companiile, una câte una. Promisiunile mari dintr-odată au fost uitate, iar planurile de marketing au fost regândite pentru ca grija închipuită față de mediu să fie înlocuită de grija închipuită față
de economie și locuri de muncă.
Situația descrisă mai sus este un exemplu elocvent de greenwashing la o scară foarte mare.
De fiecare dată când discutăm despre fenomenul greenwashing tindem să ne
gândim la cazuri mici, izolate, în care sunt implicați doar unii jucători de pe piață.
După părerea mea, însă, este vorba despre un comportament foarte prezent în cultura noastră organizațională dominantă.
De cele mai multe ori folosim acest termen ca să descriem acele comportamente prin care unele organizații ne fac să credem că le pasă față de mediu, față
de responsabilitate socială, însă în realitate folosesc valorile sau comportamente
declarate ca PR, fără să urmărească orice fel de impact semnificativ și măsurabil.
Odată ce consumatorii devin mai informați și mai implicați, și termenul de
greenwashing se transformă, devine mai puțin bătător la ochi. Dacă ar trebui să
definim fenomenul astăzi, ar trebui să spunem că ne referim la acele proiecte sau
campanii în care se cheltuie mai multe resurse pentru a genera imaginea de „verde”
decât se cheltuie pe măsuri reale, concrete, menite să genereze impact. Sau, mai
simplu, ne referim la acele situații în care arăți mult și faci puțin.
Greenwashingul poate să fie neintenționat sau nefundamentat, dar poate să
fie și cinic, câteodată chiar ilegal.
Pentru că marea majoritate a oamenilor care ajung să implementeze proiecte
de sustenabilitate sau de responsabilitate socială nu au studiile sau cunoștințele
necesare și deseori nici interesul, de multe ori ajungem ca oamenii din PR să trebuiască să-și imagineze cum ar arăta sustenabilitatea, iar în acest fel proiectele ajung
să fie mai degrabă orientate spre marketing, decât spre impact.
Un exemplu bun este gigantul petrolier BP, care fără să facă ceva semnificativ
pentru a-și limita impactul masiv asupra mediului, s-a rebranduit în Beyond Petroleum și a instalat panouri solare pe benzinării.
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Un alt caz, de data aceasta din România, este celebra campanie a companiei
Vodafone, care a folosit caii din Letea în clipurile lor publicitare, sugerând cumva
că au contribuit în efortul din deltă, fără însă să și facă acest lucru, iar apoi când
au apărut foarte multe voci critice, au ales să doneze o sumă modică pentru a-și
justifica acțiunile.
Când vorbim însă despre acțiuni cinice, calculate, penale chiar, ne putem referi
la compania Wolksvagen și la eforturile organizate și orchestrate ca să falsifice datele de emisii la mașinile lor fabricate în serie. În acest caz, compania nu numai că
nu a făcut niciun efort real ca să-și susțină imaginea construită pe sustenabilitate,
dar a și evitat regulile unei piețe reglementate, producând mașini care erau chiar și
de 40 de ori mai nocive decât în hârtiile oficiale.
Greenwashingul nu există doar în sfera companiilor sau a guvernelor, un fenomen asemănător apare și la nivel de indivizi, iar acest lucru fundamentează și mai
bine că avem de-a face cu un fenomen cultural.
Putem vedea zilnic oameni publici, celebrități sau oameni simpli, pozând în
apărători ai mediului și construind un profil pe activismul lor, fără însă ca opiniile și
pozițiile lor să fie fundamentate cu date științifice sau comportamentele lor uzuale
să fie aliniate cu declarațiile lor.
De fapt despre acest lucru și vorbim când abordăm acest fenomen - despre o
diferență semnificativă între valorile declarate și cele trăite.
Și de aici rezidă problema fundamentală a abordării de până acum.
Problemele reale nu pot fi rezolvate prin declarații de intenții și nici măcar prin
legi sau scheme de ajutor.
Dacă în 2007 se vorbea despre legislația de combatere a schimbărilor climatice,
astăzi discutăm de Grean Deal și de reziliență și ne imaginăm încă odată că lipsa
comportamentelor poate fi înlocuită de birocrație și de bani.
Am putut să vedem de-a lungul timpului cum foarte multe fonduri și scheme de
ajutor care ar fi trebuit să ajungă la anumiți destinatari au ajuns în cu totul altă parte. De exemplu, fondurile UE adresate IMM-urilor au fost accesate tocmai de acei
giganți corporate care amenință majoritatea activităților și inițiativele IMM-urilor
și nu la cei mici, care aveau nevoie de ajutor.
În acest moment, la fel, sunt din ce în ce mai multe voci care spun că schemele
de înverzire nu vor face altceva decât să rescrie economia și să întărească mai departe jucătorii mari, în defavoarea celor mici și medii, care încă mai rezistă.
Sustenabilitatea revine la nivel de discurs, dar întârzie să apară în comportamente. Și nu este surprinzător să fie așa.
Este foarte posibil ca majoritatea organizațiilor sa nu fi ajuns încă la acel nivel la
care să poată gândi până la nivel de impact în sustenabilitate. Înainte să ajungem la
acest subiect, mai complicat, ar trebui abordată problema responsabilității sociale.
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Cum am putea să ne așteptăm de la organizații cărora nu le pasă de oamenii din
interiorul ei să nu fie indiferenți față de cei care sunt în exterior?
Înainte să vorbim despre sustenabilitate este nevoie ca organizațiile să își asume misiunea socială: prima dată față de angajați, apoi față de comunitatea imediată, față de mediul direct impactat și apoi să continuăm cu discuțiile. Iar legislația
exact la capitolul acesta ar trebui să devină mai exigentă.
Un alt obstacol în calea schimbării este cultura și structura care domină în
acest moment organizațiile noastre. Cum am putea să ne așteptăm de la organizații
care sunt conduse de presiunea rezultatelor imediate să gândească pe termen lung?
În teorie sună realizabil, însă oricine a lucrat la nivelul decizional într-o organizație
știe că deseori indicatorii de performanță fac ca o întreagă organizație să uite de ce
s-a pus la drum în primul rând. Iar piața de investiții nu a devenit mai răbdătoare,
chiar dimpotrivă.
Cel mai mare obstacol în calea transformării este lipsa de transparență, atât de
caracteristică sistemelor actuale. Atât la nivelul instituțiilor publice, dar mai ales la
nivelul organizațiilor private, foarte multe date rămân ascunse nu doar consumatorilor, ci și oamenilor din interiorul organizației.
În acest fel evaluarea impactului real al activităților, atât celor directe, dar mai
ales celor indirecte, devine imposibilă.
Nici responsabilitatea și nici sustenabilitatea nu sunt realizabile fără o transparentizare totală a tuturor organizațiilor, pentru ca atunci când am vrea să evaluăm impactul sau să facem planuri pe viitor să ne putem baza pe ceva. Oricât de
multe fonduri ar exista, oricât de bine intenționați ar fi actorii din toate sistemele,
fără transparență transformarea nu poate exista.
Greenwashingul nu poate fi combătut doar prin pedepsirea celor care practică
acest tip de comportament. Este mai degrabă nevoie de încurajarea unor comportamente noi, este mai degrabă nevoie să arătăm că se poate și altfel, decât să-i „vânăm“ pe toți cei care joacă la limita regulilor stabilite de un sistem nefuncțional.
Sustenabilitatea nu are nevoie de mai multe discursuri, de mai multe planuri,
de mai multe scheme de ajutoare sau de finanțări. Are nevoie de mai multă acțiune,
de mai multe comportamente aliniate cu aspirațiile noastre, ca societate.
Cheia nu este la nivelul structurilor și nici măcar al resurselor. Cheia este la
nivelul culturii noastre organizaționale. Pentru că fără transparență nu avem ce să
reparăm, mai mult, nu avem nici cum să vedem problemele cu care ne confruntăm.
Pentru că atâta vreme cât rămâne normal, acceptabil să declarăm una și să facem
alta, niciodată nu va exista un motiv real pentru schimbare.
Este comod să fii murdar, dar să pretinzi că ești curat, atâta vreme cât toată
lumea se preface că nu vede diferența și nimeni nu arată cu degetul spre tine.
Nu putem însă să generăm creștere infinită pe o planetă finită.
Și nu există niciun PR în lume care să poată schimba asta.

Joburile verzi și noi abilități pe piața muncii din România
Andreea Paul

„Îngrijitorul de spații verzi”, „muncitorul de plantații și amenajare zonă verde” sau
„lucrătorul pentru salubrizare spații verzi”, „inspectorul pentru conformare ecologică”,
„operatorul în ferme ecologice mixte” sau „agricultorul pentru culturi de câmp ecologice”,
„tehnicianul în reconstrucția ecologică” sau „tehnicianul proiectant în reconstrucția ecologică”, „operatorul de surse regenerabile de energie”, „expertul în dezvoltare durabilă”,
„managerul de dezvoltare durabilă pentru mobilă sau componente” apar în Clasificarea
Ocupațiilor din România (COR1) alături de alte 28 de meserii legate de mediu și atât.
Nimic mai mult în cele aproape 4400 de ocupații recunoscute oficial. Nici măcar
evaluatorul de amprentă ecologică sau expertul în economie circulară, în plină eră verde
și sustenabilă în care Uniunea Europeană, automat și România, își propun să devină
VERZI și neutre climatic în viitorul nu prea îndepărtat. Așadar, apare prima nevoie critică pentru comunitatea de cercetători și decidenți români: definirea
joburilor verzi și actualizarea nomenclatorului de meserii în acord cu noua
economie pentru a acoperi deficitul de informații reper ale economiei verzi.
Chiar dacă nu le veți găsi încă în nomenclatorul de meserii oficial recunoscute (COR), ediția a IV-a a Ghidului Meseriilor Viitorului – proiect coordonat de către
INACO – Inițiativa pentru Competitivitate –, dezvăluie în acest an, 2021, câteva
dintre locurile de muncă verzi la mare căutare în viitor, pe baza rapoartelor globale
de profil2:
Fermierul urban: crește plante pe verticală, utilizând acoperișurile, terasele
sau balcoanele construcțiilor – astfel contribuie la conservarea energiei, la creșterea
biodiversității urbane, la controlul microclimatului.
Designerul verde: creează haine din materiale reciclabile, obiecte de design
interior din materiale refolosibile, propune lucrări de artă din deșeuri, dar nu numai.
COR (2021), Lista ocupațiilor din COR în ordine alfabetică, accesat în data de 23 iulie 2021 https://mmuncii.ro/j33/images/Documente/Munca/COR/20201026_ISCO08_COR_lista_alfabetica_
ocupatii.pdf
2
INACO (2021), Ghidul Meseriilor Viitorului, ediția a IV-a, în curs de apariție.
1
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Inginerul și tehnicianul în domeniul energiei valurilor: proiectează, construiește, instalează, operează, monitorizează și asigură mentenanța utilajelor care
obțin energie sustenabilă folosind puterea valurilor.
Consultantul în sustenabilitate: asigură consultanță în ceea ce privește reducerea emisiilor de carbon, managementul și reciclarea deșeurilor, tratamentul
apei uzate, transportul curat, fără folosirea combustibililor fosili, în general pentru
dezvoltarea sustenabilă a companiilor, a organizațiilor, a localităților sau a regiunilor.
Constructorul de case verzi: se ocupă de ridicarea de locuințe verzi, dar și
de îmbunătățirea celor existente pentru a le face mai eficiente din punct de vedere
energetic și, evident, mai prietenoase cu mediul înconjurător.
Tehnicianul biogaz: operează, monitorizează, repară instalațiile de obținere
a energiei folosind biogazul emis de plante.
Avocatul specializat în mediu: asigură consultanță în ceea ce privește impactul corporațiilor, a producătorilor și distribuitorilor asupra mediului, și contribuie la construirea responsabilității corporative sustenabile.
Tot la mare căutare în viitor sunt și următoarele meserii verzi care se regăsesc
în COR, chiar dacă nu explicit cu aceste formulări3:
Cercetătorul de mediu înconjurător: studiază, evaluează și face previziuni
privind impactul creșterii temperaturii asupra ecosistemelor sau efectele intensificării unui anumit tip de poluare.
Inginerul de mediu: se specializează în protejarea sănătății publice prin proiectarea sistemelor care controlează poluarea.
Instalatorul de panouri solare fotovoltaice: multe proprietăți rezidențiale, comerciale și industriale instalează astfel de sisteme fiind nevoie de specialiști.
Specialistul în turbine eoliene: sunt la mare căutare și se așteaptă ca oportunitățile pentru acest rol să crească cu 61% până în 20294.
Tehnicianul în echipamente și sisteme hidroenergetice: colectează, analizează și modelează date despre calitatea apei pentru a evalua amenințările, riscurile și pentru a găsi soluții pentru aprovizionarea cu apă în condițiile amenințărilor
climatice.
Inginerul și designerul de materiale plastice regenerabile: este expertul
care poate obține ambalaje reciclabile 100%, în gestionarea deșeurilor post-consum.
Al doilea pas critic pentru societatea noastră este ca sistemul de învățământ și de pregătire pe tot parcursul vieții să poată răspundă la noile
Ibidem.
EuroNews.Green (2021), The 6 most in-demand jobs for a greener future, accesat în data de 24
iulie 2021 https://www.euronews.com/green/2021/03/04/the-6-most-in-demand-jobs-for-a-greener-future
3
4
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meserii care se conturează tot mai clar în tabloul viitorului – o provocare
imensă pentru noi toți, de la cel mai mic până la aurul alb al națiunii.
Abilitățile generale necesare în industria sustenabilității țin de:
– capacitatea bună de comunicare, de digitalizare, însă nu la un nivel avansat,
ci mai degrabă la un nivel mediu;
– cunoștințe economice și cunoașterea funcțiilor de management și a responsabilităților aferente fiecărei funcții - dacă nu înțelegi cum funcționează fiecare departament al organizației și cum colaborează ele este aproape imposibil să faci ceva
în acest domeniu pentru că nu vei reuși să pui la aceeași masă o echipă de oameni
cu specializări diferite;
– foarte multă empatie față de generațiile viitoare;
– capacitatea de a gândi pe termen lung;
– mult pragmatism.
Sustenabilitatea este o disciplină bine definită din punct de vedere teoretic și practic, există standarde clare care măsoară impactul strategiei de sustenabilitate, standarde de măsurare și raportare care sunt aproape identice din punct
de vedere calitativ cu standardele de contabilitate, spre exemplu. Principala diferență este că aici vorbim despre rezultate nefinanciare versus rezultate financiare
(în cazul contabilității). Un elev de gimnaziu azi va lucra cu siguranță într-o organizație publică sau privată caracterizată de sustenabilitate, iar fișa postului viitorului
este unul caracterizat de valorile sustenabilității.
Abilitățile necesare pentru Meseriile Verzi5
Pot fi structurate în patru zone cheie:
I. Abilități tehnice și inginerești:
• competențe specifice în domeniul proiectării, construcției și întreținerii tehnologiei utilizate de ingineri și tehnicieni;
• expertiză și experiență practică în ceea ce privește clădirile eco, energia sustenabilă, eficientizarea utilizării energiei;
• abilități de cercetare, experiență în utilizarea noilor tehnologii.
II. Abilități științifice:
• în mod special în științele pământului;
• competențe ecologice;
• abilități transdisciplinare;
• gândire creativă și inovativă;
III. Abilități manageriale:
• asigurarea calității mediului;
• grija pentru mediu prin abordări decizionale holistice sustenabile;
5
ARTHUR, C. (2021), What are green skills?, UNIDO, accesat în data de 26 iulie 2021 https://
www.unido.org/stories/what-are-green-skills
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• cunoașterea și aplicarea celor mai eficiente soluții de conservare a mediului;
• cunoașterea și aplicarea celor mai bune soluții de eficientizare a consumului
de energie și apă.
IV. Abilități de monitorizare și evaluare:
• monitorizarea și evaluarea aspectelor legale, tehnice și de mediu corelate cu
activitatea desfășurată;
• monitorizarea și evaluarea impactului activităților desfășurate asupra mediului.
Educația necesară pentru un job verde
În mediul privat, un consultant de sustenabilitate, de pildă, trebuie să înțeleagă
atât modelul economic actual, cât și modelul economic viitor. Sunt cursuri disponibile în România, atât online, cât și fizic, iar o parte dintre ele pot fi găsite și la Ambasada Sustenabilității6. Această instituție a lansat un program prin care oferă
acces la cei mai buni specialiști în domeniul sustenabilității - atât din țară, cât și
din străinătate, membrilor Coaliției România Sustenabilă7 și tuturor angajaților
acestor organizații. Pe lângă toate acestea, există multiple informații online, de la
suporturi de curs, până la cursuri interactive. De asemenea, există cursuri specializate, atât de strategie de sustenabilitate și de raportare nefinanciară, cât
și cursuri dedicate pentru anumite funcții: achiziții responsabile, resurse umane
sustenabile ș.a.m.d.
În mediul public, deficitul de personal specializat în dezvoltare durabilă
se răsfrânge asupra tuturor strategiilor de dezvoltare națională și locală, asupra
tuturor proiectelor de investiții și deciziilor de jos până sus. Pentru expertul în dezvoltare durabilă, proaspăt integrată în COR la inițiativa Departamentului de Dezvoltare Durabilă din Secretariatul General al Guvernului, cursurile de pregătire vor
demara abia în toamna anului 2021, deși strategiile de dezvoltare sectoriale pentru
următorul ciclu financiar european, 2021-2027, sunt în plină elaborare acum.
Sustenabilitatea rescrie economia și meseriile viitorului8
Sustenabilitatea reprezintă calitatea unei activități umane de a se desfășura fără
a epuiza resursele disponibile și fără a distruge posibilitatea de a satisface nevoile
generațiilor viitoare. După mai multe perioade de modificări ale modelelor economice prin care am trecut, suntem astăzi, din nou, într-o etapă de tranziție, într-un
nou model economic, capitalist, dar caracterizat de sustenabilitate, de grija pentru
modul în care folosim resursele și de a nu le compromite pentru viitor.
Ambasada Sustenabilității, https://ambasadasustenabilitatii.ro/
Coaliția România Sustenabilă,
8
Informații oferite de Dragoș Tuță, Fondatorul Ambasadei Sustenabilității în România, preluate
în ediția a IVa a Ghidului Meseriilor Viitorului, INACO (2021)
6
7

ECONOMIA CIRCULARĂ, INSTRUMENT PENTRU ECONOMIA SUSTENABILĂ / 659

Noul model economic despre care vorbim și spre care facem această
etapă de tranziție presupune producerea de profit contribuind la conservarea și poate chiar la generarea de noi resurse, atât din punct de vedere al
mediului, cât și al societății.
Din punct de vedere economic, sustenabilitatea schimbă totul în jurul nostru
– de la modul în care sunt gândite afacerile, la modul în care vom lua decizii atunci
când facem parte dintr-o organizație, până la modul în care ne vom comporta în calitate de consumatori. Deja vedem acest lucru. Chiar și în România putem să vedem
schimbări de comportament ale consumatorilor: lumea nu mai vrea să cumpere
produse de origine animală acolo unde animalele au fost exploatate într-un mod
extrem și negativ, sau consumă doar produse naturale, cer folosirea cât mai rară a
pesticidelor sau a altor componente chimice. Sau când vorbim de haine, a început
un val de modă sustenabilă în care ne uităm la cum sunt tratați angajații din industria textilă, de unde provin materialele și care e durabilitatea în timp a produselor
finale.
Toate profesiile sunt legate de sustenabilitate. Nu există nicio profesie
care să nu fie implicată în această tranziție.
Vor fi profesii care vor fi schimbate în mod prioritar, profesii care au nevoie
să dobândească cunoștințe și să se adapteze foarte rapid, cum sunt profesiile de
management, unde se decide modul în care funcționează organizația. Tot ce ține
de management, de la general management, la directorii de achiziții, resurse umane, producție, de mediu, ar trebui să investească rapid și urgent
în pregătirea lor în acest domeniu, astfel încât să rămână competitivi și să
reducă riscurile organizațiilor în care lucrează.
Uniunea Europeană accelerează foarte mult această tranziție către modelul
responsabil, sustenabil, și politicienii, personalul administrativ - din instituțiile publice, de la autorități guvernamentale până la autorități locale,
trebuie să învețe rapid și să se pregătească pentru că se va schimba totul, de la
reglementări de mediu, până la modul în care o organizație privată și/sau
publică va interacționa cu cetățenii.
Incertitudinile cu privire la eficiența activităților propuse persistă
Încercări de definire ale standardelor de muncă internaționale pentru dezvoltare
durabilă, muncă decentă și joburi verzi există de mai bine de un deceniu la Organizația Internațională a Muncii, dar un Ghid al tranziției către o economie și
societate sustenabilă apare abia în anul 20159. Astăzi, Pactul ecologic european
ILO (2015), Guidelines for a just transition towards environmentally sustainable economies and
societies for all, accesat în data de 25 iulie aici: https://ilo.userservices.exlibrisgroup.com/discovery/
delivery/41ILO_INST:41ILO_V2/1243769990002676?lang=en
9
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scrie „foaia de parcurs menită să asigure durabilitatea economiei UE, prin transformarea
provocărilor legate de climă și de mediu în oportunități în toate domeniile de politică și
prin garantarea unei tranziții care să fie echitabilă pentru toți și favorabilă incluziunii
tuturor”, cu scopul de a „transforma modul de viață și de muncă, de producție și de
consum, astfel încât să trăim mai sănătos și să dezvoltăm capacitățile de inovare ale întreprinderilor noastre”. Strategia UE privind biodiversitatea 2030, Strategia
privind substanțele chimice pentru eliminarea poluării, Planul privind obiectivele climatice pentru 2030 pentru adaptarea la schimbările climatice, Mobilitatea durabilă, Strategia industrială pentru Europa, Planul de acțiune al
UE pentru economia circulară, Inițiativa Valul de renovări ale clădirilor
pentru managementul durabil al construcțiilor, Strategia UE privind hidrogenul, Strategia privind integrarea sistemului energetic, pentru energie curată,
Strategia de la fermă la consumator pentru agricultura durabilă, integrarea
Obiectivelor de Dezvoltare Durabilă ale ONU în fiecare stat membru ... sunt
doar câteva exemple ale tranziției verzi la care România este invitată să adere prin
fapte și rezultate concrete. Fondurile europene însele vor putea fi accesate doar
dacă dovedim că fiecare inițiativă publică sau privată reduce poluarea și/sau are
o componentă digitală. Riscurile adâncirii inegalităților în deceniile următoare se
accentuează odată cu noile abordări.
Cercetarea și inovarea sunt domenii în care sustenabilitatea este esențială.
Cercetarea-dezvoltarea-inovarea aplicativă, dar și cea fundamentală
au multe întrebări încă fără răspuns pe lângă riscul creșterii inegalităților.
Pragmatic, să dăm câteva exemple:
În domeniul financiar-bancar: pentru a ajunge la proiecte verzi, sustenabile, e nevoie ca investițiile să fie direcționate către aceste proiecte și să fie oprite de
la proiectele iresponsabile, cele care dăunează grav mediului, generațiilor viitoare și
societății. Care este sistemul de raportare? Care sunt reperele verzi?
Profesia de specialist sau consultantul în sustenabilitate este deja la
mare căutare. Orice specialist în sustenabilitate va trebui să fie foarte bine pus
la punct atât cu principiile raportării nefinanciare, cât și cu partea tehnică,
în zona de indicatori de sustenabilitate, pentru că ceea ce nu măsori nu poți
schimba. Prin urmare, oricine vrea să se adapteze acestei tranziții trebuie să dezvolte acest instrument intern de management prin care să identifice cei mai
importanți indicatori, să îi măsoare și să îi analizeze în cadrul unor rapoarte multianuale, urmând ca managerii să aibă datele pe baza cărora pot lua decizii.
Cine vrea să conducă sau să decidă în afacerile viitorului va trebui să cunoască
ce înseamnă sustenabilitatea în afaceri și să acționeze ca atare.

Costuri și finanțarea tranziției verzi
Tranziția verde, costuri și oportunități pentru România1
Amalia Stamate

În vederea unei tranziții ordonate către o economie durabilă din punct de vedere
climatic, firmele care își desfășoară activitatea în domenii care pot fi afectate de
riscul climatic (fizic sau de tranziție) ar trebui să își realoce din timp o parte a resurselor în vederea reorganizării activităților, a modelelor de afaceri, sau relocare a
punctelor de lucru, pentru a preveni întreruperi ale operațiunilor sau chiar pierderi
ale capacităților de producție, fie ca urmare a fenomenelor meteo extreme, fie din
cauza perimării activelor pe care le au în gestiune (eng. stranded assets).
Sectorul financiar are un rol semnificativ în procesul de tranziție, având în vedere că atât în UE, cât și în România, acesta reprezintă principala sursă de finanțare
a economiei. În România, sectorul bancar are un rol important în finanţarea proiectelor de investiţii, având expertiză în evaluarea riscurilor eferente împrumuturilor
la nivel de proiect. Acest lucru este un avantaj în finanțarea proiectelor pentru susţinerea tranziţiei către o economie mai ecologică şi mai durabilă.
În acest sens, este necesar ca sistemul financiar să își orienteze resursele în
mod consistent către domenii cu un impact pozitiv asupra mediului sau în scopul
înverzirii sectoarelor poluante, ținând cont în același timp și de riscurile asociate
acestor segmente.
La nivel european, investițiile necesare pentru a atinge numai țintele de energie și politică climatică ar fi de 180 miliarde euro anual, conform estimărilor Grupului de experți privind finanțarea durabilă (eng. High-Level Group on Sustainable
Finance - HLEG). Acestea ar viza domenii precum renovarea și eficiența energetică
a clădirilor, energii regenerabile sau transport cu emisii reduse de carbon, iar din
punct de vedere regional, se adresează în special statelor membre din Europa Centrală și de Est.
Opiniile prezentate în această lucrare aparțin în întregime autorului şi nu implică sau angajează în vreun fel Banca Națională a României. Lucrarea are la bază Raportul Grupului de lucru CNSM
pentru sprijinirea finanțării verzi.
1
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Oportunitățile de tranziție sunt multiple și la nivelul României, având în vedere că valoarea proiectelor verzi care sunt anticipate a fi implementate de către
autorități și mediul privat până în anul 2030, unele dintre ele cu finanțare europeană, este de aproximativ 60 miliarde euro2, așa cum arată rezultatele analizei
Grupului de lucru CNSM pentru sprijinirea finanțării verzi3. Estimările Grupului de
lucru arată că efectele asupra creșterii economice ar fi între 1,9 și 2,3 pp în intervalul 2021-2026, în cazul atragerii cu succes a granturilor cu destinație verde din
instrumentul Next Generation EU (NGEU). Impactul suplimentar asupra creșterii
economice pe termen mediu ar putea ajunge până la circa 5,7 pp la orizontul următorilor șase ani, dacă s-ar implementa proiecte de investiții verzi cu finanțări din
totalitatea resurselor europene ce ar putea fi mobilizate (inclusiv împrumuturile
NGEU și sumele alocate pe cadrul financiar multianual 2021-2027). În acest caz,
efectele s-ar vedea și în rata șomajului, care s-ar putea reduce cu 1 pp între 2021
și 2026, precum și în deficitul bugetar, care ar putea beneficia de ușoare corecții
pe fundalul unui cadru macroeconomic mai favorabil comparativ cu scenariul de
referință care exclude investițiile verzi. În plus, efectele de antrenare ar putea fi de
asemenea consistente.
Având în vedere că o pondere însemnată a investițiilor ar putea fi destinată importurilor, în condițiile în care majoritatea bunurilor necesare unei tranziții verzi
nu sunt disponibile la nivel local, Grupul de lucru a propus o serie de recomandări4
în vederea în vederea sprijinirii schimbării structurale a economiei înspre una mai
durabilă și cu valoare adăugată superioară. Acestea se referă, printre altele, la aspecte precum:
(i) elaborarea unei politici industriale care să pună accent pe agenda schimbărilor climatice, cu etapizare anuală până în anul 2025, în corelație cu Noua strategie
industrială pentru Europa a Comisiei Europene unde accentul este pus pe două domenii: tranziție verde și digitalizare. Politica industrială trebuie să conțină și soluții
de relocare din străinătate în România a unor lanțuri globale de producție legate de
schimbările climatice;
(ii) elaborarea și publicarea unei metodologii de identificare a firmelor cu capital
autohton care produc în mod competitiv bunuri și servicii legate de sectoare verzi.
2
Conform necesarului de investiții ale principalelor planuri de proiecte verzi ale autorităților
din perioada2021-2030, și anume: Planul Național Integrat Energie și Schimbări Climatice 20212030, Strategia Națională de Renovare pe Termen Lung (conform Scenariului 2), Plan investițional
pentru dezvoltarea infrastructurii de transport pe perioada 2020-2030, Planul național de gestionare
a deșeurilor (2017).
3
Raportul Grupului de lucru CNSM pentru sprijinirea finanțării verzi, iunie 2021, http://www.
cnsmro.ro/res/ups/Raport-CNSM-pentru-sprijinirea-finantarii-verzi_PUB.pdf
4
Mai multe detalii referitoare la autoritățile cărora li se adresează recomandările, precum și la
termenele de implementare se regăsesc în Recomandarea CNSM nr. R/6/2021 privind sprijinirea
finanțării verzi, http://www.cnsmro.ro/politica-macroprudentiala/lista-recomandarilor-2021/
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În ceea ce privește costurile unei tranziții întârziate sau dezordonate, acestea
s-ar putea materializa fie în pierderi de competitivitate în raport cu alte țări din regiune care adoptă într-o manieră mai eficientă aceste măsuri de tranziție, precum și
în pierderea oportunităților de atragere a unor fluxuri de investiții orientate către
finanțarea proiectelor durabile.
În plus, conform estimărilor BNR, companiile nefinanciare care pot fi afectate
de riscul climatic de tranziție5 au o importanță ridicată în economie, generând 40
la sută din valoarea adăugată brută (VAB) a acestui sector și cumulând 50 la sută
din active. Aceste active pot suferi scăderi bruște ale valorii lor de piață, sau pot
deveni inutilizabile, din cauze precum: implementarea unor politici climatice mai
stricte legate de intensitatea emisiilor sau a apariției unor noi tehnologii mai curate, precum și a schimbarea condițiilor piețelor, a preferințelor consumatorilor, sau
ca urmare a materializării unor riscuri de mediu. Companiile care fac parte din sectoare expuse la riscul climatic de tranziție sunt reprezentative și pentru instituțiile
de credit, ponderea împrumuturilor fiind de 50 la sută din portofoliile corporative.
În acest context, este necesară pregătirea corespunzătoare de către bănci pentru a
face față efectelor tranziției către o economie mai verde, întrucât pierderile survenite în cazul materializării riscurilor pot fi ridicate.
Conform rezultatelor unui exercițiu de testare la stres al BNR, în ipoteza impunerii unei taxe pe emisiile carbon cu valori cuprinse între 25 și 75 de euro pe tonă
(scenariul 1), și suplimentar, în cazul în care vânzările acestor companii cu emisii
ridicate de carbon s-ar reduce cu 5 la sută (scenariul 2), efectele asupra sectorului
bancar ar fi considerabile. Astfel, (i) probabilitatea de nerambursare (PD) ar crește
de la 4,6 la sută la finalul anului 2019, în scenariul macroeconomic de bază, la circa
11,5 la sută în primul scenariu de stres și respectiv la 12 la sută în cel de-al doilea
scenariu, (ii) rating-ul companiilor afectate s-ar deteriora cu cel puțin o clasă, (iii)
pierderea așteptată s-ar majora cu peste 150 la sută la nivelul sectorului bancar
comparativ cu scenariul de bază, pe un interval de un an.
De asemenea, și riscul fizic este important, în special prin prisma agriculturii,
care este un sector strategic pentru România. Agricultura este vulnerabilă la fenomene meteo extreme (inundații, alunecări de teren, temperaturi extreme, furtuni,
secetă sau incendii). De asemenea, producția agricolă poate fi afectată ca urmare a
încălzirii globale treptate, conducând la randamente mai mici ale culturilor sau la o
productivitate mai mică datorită temperaturilor mai ridicate. În bilanțul băncilor,
agricultura deține un procent relativ însemnat, reprezentând circa 9 la sută din
5
Conform metodologiei aplicate de BNR, sectoarele economice care pot fi afectate de riscul de
tranziție (climate relevant policy sectors, CPRS) au fost identificate în baza îndeplinirii a cel puțin
două dintre următoarele criterii: (1) ponderea emisiilor de CO2 > 1 la sută din totalul la nivel național, (2) se regăsesc în top 15 sectoare economice după intensitatea emisiilor de carbon sau a altor gaze
cu efect de seră și (3) sunt conforme cu sectoarele identificate de Battiston (2017) .
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portofoliul de credite acordate companiilor nefinanciare. În vederea preîntâmpinării riscurilor cu privire la reducerea productivității generată de schimbările climatice cu efect asupra culturilor, precum și pentru susținerea firmelor care creează
lanțuri alimentare, generează clustere locale, produc bunuri ecologice și nu numai,
au fost propuse o serie de recomandări de către Grupul de lucru CNSM privind diminuarea vulnerabilităților provenind din creșterea deficitului balanței comerciale
cu produse agroalimentare6, care au fost adoptate de CNSM prin Recomandarea
CNSM nr. R/6/2020.
În vederea reducerii pierderilor potențiale la momentul materializării riscului
fizic și a celui de tranziție sunt necesare o serie de măsuri care să conducă la diminuarea rolului firmelor din sectoarele cu emisii ridicat de carbon, prin înverzirea
activităților acestora sau prin sprijinirea companiilor care contribuie semnificativ
la realizarea agendei schimbărilor climatice.
Identificarea de soluții, pe de-o parte, pentru a fructifica oportunitățile aduse
de această schimbare de paradigmă, iar pe de altă parte, pentru a preveni și gestiona
corespunzător riscurile aferente schimbărilor climatice, s-a regăsit pe agenda Grupului de lucru CNSM pentru sprijinirea finanțării verzi. Grupul de lucru a identificat 16 propuneri de recomandări, care vizează: (i) creșterea sustenabilă a finanțării
proiectelor verzi, (ii) sprijinirea schimbărilor structurale în economie în direcția
generării de valoare adăugată superioară și (iii) îmbunătățirea transparenței și a
gradului de conștientizare cu privire la impactul schimbărilor climatice în economie și sistemul financiar. Recomandările sunt adresate BNR, ASF și Guvernului și
au termene de implementare cuprinse între 31 decembrie 2021 și 30 iunie 2023.
Bibliografie:

CNSM, 2021, Raport al Grupului de lucru CNSM pentru sprijinirea finanțării verzi, http://
www.cnsmro.ro/res/ups/Raport-CNSM-pentru-sprijinirea-finantarii-verzi_PUB.pdf.
BNR, 2019, Raport asupra stabilității financiare, ediția decembrie, http://www.bnro.ro/DocumentInformation.aspx?idDocument=33274&idInfoClass=19966
CNSM, 2020, Analiza Grupului de lucru privind diminuarea vulnerabilităților provenind din
creșterea deficitului balanței comerciale cu produse agroalimentare, http://www.cnsmro.ro/res/ups/
AnalizaCNSM2020.pdf.
Comisia Europeană, 2016, High-Level Expert Group on Sustainable Finance Final Report
Battiston et al, 2017, A climate stress-test of the financial system

Raportul Grupului de lucru CNSM privind diminuarea vulnerabilităților provenind din
creșterea deficitului balanței comerciale cu produse agroalimentare este disponibil la următoarea
adresă: http://www.cnsmro.ro/res/ups/AnalizaCNSM2020.pdf.
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Cinci motive pentru o economie circulară
Daniela Șerban

Orice afacere, investiție sau proiect își pune amprenta asupra mediului în care se
desfășoară. Astfel, încălzirea globală și multiplele probleme de mediu au determinat
companii și investitori din întreaga lume să acționeze cu o mai mare responsabilitate socială. În ultimele decenii modelele de afaceri au evoluat încet de la modelul
liniar, în care deșeurile rezultate din procesul de producție poluează, la un model în
care o mica parte din deșeuri se întorc sub forma materiilor prime în producție. Ultima tendința și cea mai eficienta este de a migra către modele circulare de afaceri.
Acestea implică un proces mai complex care ia în calcul toate aspectele ce pot duce
la o amprentă de carbon cat mai redusa a consumului, de la designul produsului, la
distribuție. Principalele obiective ale unui sistem de economie circulara sunt reutilizarea, reciclarea, repararea și folosirea deșeurilor ca materie primă..
Cele cinci motive pentru economia circulară sunt:
#1 Reducerea presiunii asupra mediului
#2 Stimularea inovației
#3 Creșterea competitivității
#4 Crearea de locuri de muncă
#5 Stimularea creșterii economice
Economia circulară este cea mai bună soluție global acceptată pentru reducere
impactului asupra mediului, prin utilizarea cât mai eficientă a puținelor resurse ce
ne-au rămas disponibile. In sistemul circular, accentul se pune pe designul inițial
al produselor și pe folosirea materialelor prietenoase mediului, pretabile reutilizării, recuperării și reciclării. În România prea puține produse țin cont de principiile
economiei circulare, iar serviciile de utilizare a activelor la comun au fost în unele
cazuri restricționate. Doar prin crearea de noi legături dintre furnizori, producători
și oameni de știință se poate crea un traseu circular între materii prime, produse
finite și deșeuri. Este nevoie de măsuri și acțiuni concrete care nu suportă amânare
atât de aliniere a legislației, cât și de conectare a mediului de afaceri cu toate părțile
interesate.
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De ce Economie Circulară? #1 Reducerea presiunii asupra mediului
Modelul economic liniar bazat pe ciclul „produce-consumă-aruncă” pune o presiune foarte mare asupra mediului prin cantitatea de deșeuri rezultate, combinat
cu reciclarea insuficientă. Economia circulară propune un ciclu aproape închis, în
care produsele și materialele sunt valorificate la maxim. Un exemplu în acest sens
este utilizarea deșeurilor ca materie primă secundară pentru alte produse. La baza
acestui nou model de afaceri sunt principiile de partajare, închiriere, reutilizare, reparare, recondiționare și reciclare. În practică se traduce prin reducerea volumului
deșeurilor către un minim.
Trecerea spre o economie circulară are atât rațiuni economice, cât și de protecție a mediului. Statisticile Uniunii Europene indică faptul că reușim să reciclăm, să
transformăm în compost sau refolosim doar jumătate din deșeuri.
Din punctul de vedere al reducerii presiunii pe resursele de mediu trecerea la
o economie circulară ar reduce semnificativ nivelul gazelor cu efect de seră. Acest
lucru ar fi posibil printr-o mai bună gospodărire a deșeurilor și reducerea utilizării
resurselor, cum ar fi energie, apă, teren și materiale, în producția manufacturieră,
cu efecte pozitive asupra climei. Reutilizarea pe scară largă a materiilor prime utilizate ar contribui la reducerea impactului asupra terenului și a habitatului, diminuarea poluării mediului marin, care ar putea ajuta în schimb la limitarea pierderii
biodiversității. Prin implementarea Planul de acțiune pentru economie circulară,
Comisia Europeană estimează că se pot reduce emisiile de carbon cu 450 milioane
de tone până în 2030.
În același Plan sunt identificate o serie de acțiuni pentru îmbunătățirea rolului
apei în economie circulară și facilitarea reutilizării apei, resursă de bază utilizată de
noi toți..
De ce Economie Circulară? #2 Creșterea competitivității
Trecerea spre o economie circulară are atât rațiuni economice, cât și de protecție
a mediului. Statisticile Uniunii Europene indică faptul că reușim să reciclăm, să
transformăm în compost sau refolosim doar jumătate din deșeuri. La baza modelelor de afaceri circulare sunt principiile de partajare, închiriere, reutilizare, reparare,
recondiționare și reciclare. În practică se traduce prin reducerea volumului deșeurilor către un minim.
Creșterea competitivității prin tranziția la o economie circulară ar putea aduce
economii afacerilor și consumatorilor printr-o eficiență îmbunătățită de utilizare
a resurselor. Conform datelor Comisiei Europene, companiile din UE ar putea economisi 600 miliarde euro, sau 8% din cifra de afaceri anuală, adoptând modele de
economie circulară.
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În sectoarele-cheie ale economiei, inclusiv în industria prelucrătoare, în managementul deșeurilor și în reciclare, se va cunoaște o competitivitate fără precedent,
cu efecte extraordinare asupra consumatorului final. Companiile pot cunoaște o
creștere accelerată odată ce funcționează pe principiile economiei circulare. Spre
exemplu, eliminarea deșeurilor din lanțul de producție industrial prin „închiderea
buclei” promite economii de costuri ale producției și o dependență mai redusă de
materii prime.
De ce Economie Circulară? #3 Crearea de locuri de muncă
Prin însăși definiția sa, economia circulară presupune o transformare industrială
majoră, dar și o oportunitate pentru Europa și implicit pentru România. În timp
ce tranzițiile industriale anterioare s-au concentrat pe productivitatea muncii, implicând de cele mai multe ori diminuarea utilizării forței de muncă, conceptul economiei circulare se bazează pe o utilizare mai mare a forței de muncă și mai mică a
resurselor pentru a contribui la creșterea eficienței activității economice. În analiza
impactului asupra pieței forței de muncă, este important să menționăm numărul
de locuri create sau pierdute, efectul net, tipuri de locuri de muncă, cerințe de calificare.
Studii în domeniu, ale Comisiei Europene privind impactul economiei circulare
asupra pieței muncii, susțin impactul pozitiv net asupra ocupării forței de muncă.
Se vor crea locuri de muncă pentru toate nivelurile de calificare, în proiectare și modele de afaceri inovatoare, cercetare, reciclare, reutilizare, refolosire și dezvoltare de
produse. Se estimează că până în 2030, creșterea netă a locurilor de muncă datorată
implementării modelelor de economie circulară ar putea fi de aproximativ 700,000
la nivelul UE. Într-o economie circulară se formează noi locuri de muncă în sectoarele de reciclare și reparare, recondiționare, precum și oportunități de integrare,
coeziune socială, cu impact pe termen lung.
La nivel european, inclusiv în România, sunt discrepanțe importante între regiuni în ceea ce privește gradul de ocupare al forței de muncă. În prezent se observă
o concentrare a locurilor de muncă în zonele industriale și în centrele de afaceri
mari. Modele de afaceri circulare pot sprijini o mai bună răspândire a oportunităților de muncă în teritoriu. În ceea ce privește cerințele de calificare, studiile la nivel
European arată că sunt, în mare parte, în conformitate cu tendințele generale privind cerințele de calificare, de exemplu competențe digitale, abilități transferabile,
flexibilitate.
Modelul economiei circulare oferă o reală șansă de a reinventa economia, făcând-o mai durabilă și competitivă și de a integra în „procesul de producție” atât
resurse folosite anterior, cât și forță de muncă nouă, neocupată.

668 / Caiet documentar 6 România sustenabilă

De ce Economie Circulară? #4 Stimularea inovației
„Inovarea” se referă, de obicei, la noile tehnologii aplicate, la soluții și produse, dar
poate însemna și noi abordări creative ale științei de bază, cele mai multe ori pentru chimia materialelor complexe. De asemenea, inovația apare și în găsirea de noi
soluții pentru reducerea emisiilor de carbon și în mizarea pe energie curată.
The Circularity Gap Report prezentat în 2019 la World Economic Forum în
Davos susține că doar 9% din economia globală este circular în prezent, deși au fost
luate numeroase măsuri în întreaga lume. Doar inovația poate găsi soluții și grăbi
implementarea noilor modele de afaceri. Inovația nu se referă doar la tehnologie, ci
la modul de utilizare a acesteia, regulile jocului și stimulii potriviți. Fundația Ellen
MacArthur, una din cele mai reputabile în domeniu, confirmă că inovația poate
genera soluții disruptive sau accelerate, care sunt încă necunoscute astăzi.
Prin noi tehnologii se poate obține reducerea consumului de energie, intens în
acest moment în industriile de ciment, ceramică, produse chimice, inginerie, minerale și minereuri, metale neferoase, oțel și apă. Toate acestea necesită cantități
mari de căldură și putere pentru a conduce reacții și mașini grele. De exemplu, noi
procese tehnologice pot permite economisirea energiei, intensificarea proceselor,
gestionarea durabilă a apei, cogenerarea căldurii și a energiei și introducerea de noi
surse de energie regenerabile. Deși multe industrii europene sunt deja lideri mondiali, concurența din ce în ce mai mare din țările emergente este un motor constant
al inovației pentru producția mai slabă și cu deșeuri reduse.
Pentru a realiza o economie circulară, Comisia Europeană a alocat aproape 1
miliard din programul Horizon 2020 (2018-2020) pentru investiții în cercetare,
inovare și finanțare a proiectelor și inițiativelor care vor susține ambițiile UE în
economie circulară.
De ce Economie Circulară? #5 Stimularea creșterii economice
Conform raportului Ellen MacArthur Foundation din 2012, privind impactul economic al economiei circulare, principalele beneficii ale noului model de afaceri sunt:
economia netă substanțială de materiale, atenuarea riscurilor de aprovizionare, beneficii potențiale prin ocuparea forței de muncă, reducerea externalităților și întărirea pe termen lung a economiei. Într-un scenariu moderat în care economia
circulară ar determina reduceri de costuri de aproape 400 mld. eur la nivelul UE,
s-ar putea obține o creștere de până la 4% PIB din PIB (calculat la valorile din 2010).
Abordarea circulară oferă economiilor dezvoltate un mijloc de creștere susținută, un răspuns sistemic pentru reducerea dependenței de piața resurselor, de expunerea la șocurile prețurilor la resurse, precum și la costurile „externe” ale societății
și mediului care nu sunt preluate de companii. O economie circulară ar schimba
echilibrul economic de la materialele consumatoare de energie și extracția primară
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spre un nou sector dedicat activităților cu ciclu invers pentru reutilizare, renovare,
reconstrucție și reciclare.
The Circularity Gap Report prezentat în 2019 la World Economic Forum în
Davos susține că doar 9% din economia globală este circular în prezent, deși au fost
luate numeroase măsuri în întreaga lume.
Pentru companii avantajele pe termen scurt țin de reducerea costurilor, însă pe
termen lung pot crea oportunități strategice și noi centre de profit. Prin regândirea
sau reducerea ciclurilor de producție se creează noi legături între companii și utilizatori, se obține fidelizarea consumatorilor și avantaje dincolo de un preț mai mic
al produselor. Avantaje ce țin de economii prin utilizarea mai îndelungată a produselor (produse reutilizabile), diversitatea produselor disponibile (multitudinea
posibilităților de cazare prin airbnb), precum și de avantaje suplimentare (covor
care filtrează aerul)
Economia circulară a revenit să rămână.
Surse:

https://environ.ro/ro/economie-circulara/conceptul-de-economie-circulara?showall=&start=1
http://www.europarl.europa.eu/news/ro/headlines/economy/20151201STO05603/economia-circulara-definitie-importanta-si-beneficii
h t t p : / / w w w. e u ro p a r l . e u ro p a . e u / R e g D a t a / e t u d e s / B R I E / 2 0 1 6 / 5 7 3 8 9 9 / E P R S _
BRI%282016%29573899_EN.pdf
http://ier.gov.ro/wp-content/uploads/2019/03/Final_Studiul-3_Spos-2018_Economie-circular%C4%83-1.pdf
https://ec.europa.eu/commission/sites/beta-political/files/circular-economy-factsheet-general_en.pdf
http://www.europarl.europa.eu/news/ro/press-room/20180411IPR01518/economia-circulara-mai-multa-reciclare-si-mai-putina-depozitare
http://www.enterprise-europe-erbsn.ro/stiri/CE-a-adoptat-un-nou-pachet-ambitios-de-masuri-privind-economia-circulara-972.html

Finanțare sustenabilă
Instrumente și investiții europene pentru finanțarea
tranziției verzi
Gabriela Popescu, Narcis Jeler

O lume în schimbare rapidă, o lume a șocurilor globale cu implicații locale
Domeniul protecției mediului în general și al schimbărilor climatice în particular a
căpătat o amploare din ce în ce mai mare în ultimii ani având în vedere frecvența,
intensitatea și răspândirea tot mai ample ale unor fenomene extreme precum: creșterea temperaturilor și a perioadelor secetoase, furtunile violente, ploaia înghețată, inundațiile etc., precum și poluarea galopantă, fie atmosferică, fie cu deșeuri.
Comunicarea Comisiei Europene privind Pactul Ecologic European semnalează: „În
perioada 1970-2017, volumul de materiale extrase anual la nivel mondial s-a triplat și
continuă să crească1, prezentând un risc global major. Circa jumătate din emisiile totale
de gaze cu efect de seră și peste 90 % din declinul biodiversității și stresul hidric sunt
cauzate de extracția resurselor și de prelucrarea materialelor, a combustibililor și a alimentelor”2
În urma acestor repetate semnale de alarmă, la nivel internațional au fost
adoptate foi de parcurs/acorduri/documente strategice cuprinzătoare privind îmbunătățirea aspectelor legate de mediu, natură și societate, acordându-se o atenție
sporită și fonduri importante gestionării eficiente provocărilor legate de climă și a
tranziției către o economie sustenabilă, verde și neutră din punct de vedere climatic.
Ce este tranziția verde? Pactul Ecologic European, pariul responsabil al
Europei pentru oameni, planetă și prosperitate
Economia verde, astfel cum a fost definită de Organizația Națiunilor Unite, vizează
diminuarea riscurilor de mediu și asigurarea unei bunăstări la nivel social.
Pentru o tranziție eficientă către economia verde sunt necesare politici publice și
investiții care să reducă consumul de energie, reducerea poluării și a emisiilor de
Perspective globale privind resursele pentru 2019: Resurse naturale pentru viitorul pe care ni-l
dorim: Comitetul internațional pentru gestionarea durabilă a resurselor.
2
COM 2019(640), final.
1
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gaze cu efect de seră și să accentueze utilizarea eficientă a resurselor prin creșterea
veniturilor și echilibrarea economică între regiuni.
Ca răspuns la toate provocările aduse de mediul înconjurător, la nivel european, a fost aprobat Pactul Ecologic European (European Green Deal) al cărui scop
este de a transforma UE „într-o societate echitabilă și prosperă, cu o economie
modernă, competitivă și eficientă din punctul de vedere al utilizării resurselor, în
care să nu existe emisii nete de gaze cu efect de seră în 2050 și în care creșterea
economică să fie decuplată de utilizarea resurselor”3, stabilind astfel orientarea în
domenii cu impact major asupra mediului (schimbări climatice, energie, transport,
industrie, agricultură, digitalizare). Este necesar a asigura un echilibru între conservarea și protejarea naturii – sănătatea și bunăstarea populației – dezvoltarea economică echitabilă. Iar pentru acest echilibru este nevoie un efort comun al statelor
membre UE și nu numai.
Pactul ecologic european prevede reforme ale politicilor publice (regândirea
acestora în materie de aprovizionare cu energie curată în toate sectoarele economice și industriale; transformarea digitală; adoptarea unei noi strategii a UE privind
adaptarea la schimbările climatice, etc.) pentru a sprijini acțiuni în toate sectoarele,
pentru a răspunde nevoilor triadei oameni – planetă - prosperitate:
Oameni:
• mobilitate durabilă și inteligentă prin valorificarea unor alternative mai
puțin poluante și stimularea transportului multimodal;
• sistemul alimentar sănătos și ecologic prin promovarea unor programe
ecologice pentru fermieri, reducerea folosirii de pesticide chimice, etc.
Planetă:
• neutralitate climatică până în 2050: acest obiectiv va presupune o tarifare
eficace a carbonului la nivelul economiei și urmărește reducerea emisiilor de gaze
cu efect de eră cu 55%, la nivel UE, până în 2030, față de nivelul înregistrat în anul
1990;
• conservarea și refacerea biodiversității;
• reducerea poluării la nivelul aerului, apei și solului.
Prosperitate:
• decarbonizarea sistemului energetic (transformarea eficienței energetice într-o prioritate, eliminarea cărbunelui) prin crearea unei piețe energetice interconectată și digitalizată, precum și prin utilizarea surselor regenerabile;
• realizarea unei economii circulare și neutre prin extinderea activității
economice durabile, încurajarea dezvoltării de produse neutre din punct de vedere
climatic (reutilizabile) mai ales în cazul industriilor consumatoare de energie;
3
https://europa.eu/climate-pact/system/files/2020-12/20201209%20European%20Climate%20Pact%20Communication.pdf
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• renovarea clădirilor prin reducerea consumului energetic;
Direcțiile de acțiune prezentate mai sus presupun investiții importante la nivelul fiecărui stat care le implementează, însă aduc și beneficii în sensul creșterii
economice, crearea de noi locuri de muncă, dezvoltare tehnologică.
Solida fundație europeană a tranziției verzi...
... a fost deja cimentată prin politica de coeziune care gestionează investițiile la
nivelul Uniunii Europene oferind suport, printre altele, dezvoltării durabile și îmbunătățirii calității vieții, venind în completarea politicii din domeniul mediului,
dar nu numai. Pentru perioada de programare financiară 2014-2020 au fost alocate
fonduri europene în valoare de 351,8 miliarde de euro în vederea îndeplinirii celor
11 obiective tematice, stabilite în cuprinsul Acordului de Partenerat România-Comisia Europeană. Dintre acestea 11, trei obiective se află în strânsă legătură cu domeniul vizat în prezentul articol, respectiv:
• Sprijinirea tranziției către o economie cu emisii reduse de CO2;
• Promovarea adaptării la schimbările climatice, precum și a prevenirii și gestionării riscurilor;
• Conservarea și protejarea mediului și promovarea eficienței resurselor.
...și pilonii ei pentru următoarele decenii
În vederea atingerii obiectivelor propuse prin Pactul Ecologic European la nivelul
pilonilor de mai sus, s-a estimat o investiție anuală de 260 miliarde euro4. Aceste
resurse financiare provin din:
• Bugetul UE;
• 20% din veniturile provenite din licitarea certificatelor de emisii de GES în
cadrul sistemului UE:
• 30% din Fondul InvestEU;
• Colaborarea dintre Comisia Europeană și Banca Europeană de Investiții
(BEI): aceasta din urmă are în vedere dublarea obiectivului climatic de la 25% la
50% până în anul 2025;
• Fondul pentru o tranziție echitabilă: va pune accent pe regiunile și sectoarele
cele mai vulnerabile;
• Sectorul privat prin direcționarea fondurilor către investiții verzi.
De asemenea, pentru implementarea Planului Ecologic European, a fost elaborat un plan de investiții axat pe 3 piloni5:
https://europa.eu/climate-pact/system/files/2020-12/20201209%20European%20Climate%20Pact%20Communication.pdf
5
https://ec.europa.eu/regional_policy/ro/newsroom/news/2020/01/14-01-2020-financingthe-green-transition-the-european-green-deal-investment-plan-and-just-transition-mechanism
4
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– finanțare (urmărind ca cel puțin o mie de miliarde de euro să fie investite în
proiecte durabile, mobilizând inclusiv fonduri private în această direcție),
– facilitare (acordând stimulente pentru investițiile publice și private în activități ecologice, prietenoase cu mediul înconjurător),
– sprijin practic (susținerea proceselor de planificare și implementare a proiectelor sustenabile de către Comisia Europeană).
Dacă pentru cadrul financiar multianual 2007-2013, 30% din buget a fost
orientat către infrastructura de mediu și combaterea fenomenului schimbărilor
climatice, în perioada de programare 2014-2020 se acordă 20% din fonduri doar acțiunilor cu relevanță climatică urmărindu-se combaterea acestui fenomen. Pentru
exercițiul financiar 2021-2027, politica de coeziune se va concentra pe 5 obiective
strategice, punând accent pe competitivitate și susținerea inovării, promovarea investițiilor ecologice, adaptarea la schimbările climatice și răspuns proactiv la potențialele riscuri, direcționând astfel o treime din buget către acțiuni climatice.
Tranziția este despre planetă, dar și despre oameni
O lecție majoră a exercițiilor financiare precedente arată că, pentru a reuși cu adevărat, tranziția către o economie verde trebuie să fie justă, să prevină și să elimine
decalajele și disparitățile economice și sociale la nivel european, național sau regional. Este, prin urmare, stringentă nevoie de un mecanism care să echilibreze
socio-economic regiunile și sectoarele cel mai afectate de procesul care va reduce
utilizarea combustibililor fosili și va diminua emisiile de gaze cu efect de seră, elemente care înregistrează o rată ridicată în comunitățile afectate. Răspunsul Uniunii
Europene s-a concretizat în Mecanismul pentru o Tranziție Justă, ale cărui principale surse de finanțare6 sunt reprezentate de:
• Fondul pentru o tranziție justă. Cu un buget de aproximativ 7,5 miliarde
de euro și în baza unor planuri teritoriale specifice privind tranziția justă, vor fi
oferite granturi regiunilor, obligația fiind ca pe lângă această resursă să fie alocați
bani și din FEDR, FSE+, precum și din bugetele naționale ale statelor membre UE.
• Schema cuprinsă în cadrul InvestEU prevede un total de 45 miliarde de
euro și urmărește să atragă investiții private și să contribuie la dezvoltarea verde a
transportului și a sectorului energetic, cu precădere.
• Mecanismul pentru împrumut destinat sectorului public: Banca Europeană de Investiții deține un rol important și activ transformând finanțarea în
acțiuni climatice într-o reală țintă de performanță, ajungând la un procent de 46%
din investițiile totale în anul 2019 și având ca țintă atingerea procentului de 50%
până în anul 2025. Astfel, se va accelera tranziția către o economie verde și neutră
din punct de vedere climatic.
6
https://ec.europa.eu/regional_policy/ro/newsroom/news/2020/01/14-01-2020-financingthe-green-transition-the-european-green-deal-investment-plan-and-just-transition-mechanism
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Conform Strategiei BEI de țară pentru România pentru perioada 2020-2025
sunt vizate următoarele direcții de acțiune: 1) promovarea investițiilor în infrastructura durabilă și dezvoltarea regională; 2) susținerea productivității prin extindere corporativă, inovație și abilități și 3) extinderea procesului de intermediere
financiară și dezvoltarea piețelor de capital7. Grupul Băncii Europene de Investiții oferă sprijin întregului spectru de inovație tehnologică de la capitalul inițial al
unei dezvoltări timpurii până la atingerea maturității de către respectiva tehnologie. Totodată strategia de alocare a fondurilor de către BEI presupune ca toate
activitățile de finanțare să fie aliniate obiectivelor vizate de Acordul de la Paris,
cu alte cuvinte tranziția către o economie verde se poate realiza prin asigurarea
unei interconectări între investiții în tehnologii ecologice și creștere economică.
În strategia aplicată de BEI se pune accent pe prioritizarea acțiunilor de adaptare
în conformitate cu direcțiile vizate de noua strategie europeană privind adaptarea
la schimbările climatice; creșterea investițiilor în tehnologii ecologice inovatoare;
agregarea investițiilor.
România: cum vom ține dreaptă cumpăna tranziției verzi?
Tranziția verde a devenit o provocare nu numai la nivel mondial și european, ci și
la nivel național, iar pentru realizarea acesteia se impune un efort comun din partea mediului public și privat în identificarea modalității de a atrage investiții care
să asigure un echilibru între dezvoltarea economică și protejarea mediului. Considerăm că pentru a putea investi în mod eficient și susținut în sectoarele conexe
protecției mediului în vederea unei dezvoltări economice verzi, ar trebui avute în
vedere deficiențele și provocările naționale ce se pot atenua prin implementarea
acțiunilor de tipul:
• elaborării cadrului legislativ care să vizeze un plan de acțiune monitorizat periodic pentru a înregistra rezultate concrete în sensul utilizării durabile a
resurselor, a combaterii schimbărilor climatice, protecției biodiversității etc;
• conștientizării populației cu privire la fenomenul „economie verde”, diseminarea uniformă a informațiilor prin toate canalele disponibile și la nivel regional
pentru ca toate părțile interesate să aibă acces la date/materiale relevante, să identifice astfel soluțiile oportune aplicabile. E necesară o implicare a tuturor consumatorilor, mediului de afaceri și a factorilor decizionali;
• educației pentru mediu: inițierea unor campanii sau a unor cursuri susținute de și în instituțiile de învățământ pentru ca viitoarele generații să deprindă
conceptele de economie durabilă, verde și sustenabilă, să învețe cum își pot schimba comportamentul în favoarea protecției mediului pentru a asigura o calitate a
vieții, incluzând modificări ale stilului de zi cu zi;
7

https://www.mae.ro/node/1476
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• creării unor modele de consum și producție durabile8 care să favorizeze
creșterea economică în timp ce utilizează resursele naturale fără a distruge echilibrul natural, măsură ce impune investiții în cercetare și dezvoltare, în tehnologie
alternativă/ecologică, colectarea selectivă a deșeurilor și reciclarea produselor (de
exemplu, înlocuirea plasticului care se degradează într-un timp foarte îndelungat
cu alte tipuri de materiale – măsură care se implementează parțial și la nivelul României; fabricarea și utilizarea autoturismelor hibrid);
• dezvoltării conceptului de achiziții verzi și utilizarea acestei metode.
O scurtă inventariere a fondurilor disponibile la nivel național în vederea accesării lor pentru a contribui la dezvoltarea economică durabilă arată că prioritățile
vizează în principal Pactul Ecologic European și digitalizarea. Fondurile disponibile9 sunt distribuite la nivelul următoarelor politici și instrumente:
• Politica de Coeziune al cărei obiectiv 2 urmărește realizarea unei Europe mai ecologice, alocând resurse financiare investițiilor în următoarelor sectoare:
apă și apă uzată, economie circulară, prevenirea şi gestionarea riscurilor, energie și
eficiență energetică – biodiversitate, calitatea aerului şi decontaminarea siturilor
poluate, mobilitate și regenerare urbană;
• Politica Agricolă Comună – intervențiile vor viza acțiunile surprinse în
Planul Național Strategic
• Facilitatea pentru Recuperare și Reziliență (Recovery and Resilience
Facility) urmărește finanțare în domenii precum: ocuparea forței de muncă; sfera
socială; educație, cercetare-inovare; sănătate, mediul de afaceri, inclusiv administrația publică și sectorul financiar.
• REACT-EU: această facilitate vine în completarea programelor operaționale
ce decurg din politica de coeziune 2014-2020 pentru a oferi un sprijin suplimentar
în combaterea efectelor crizei, intervențiile putând fi susținute în perioada 20202022 (din FEDR - investiții și servicii în sănătate; capital de lucru și investiții în
IMM-uri; din FSE – menținerea locurilor de muncă, scheme de ocupare pe termen
scurt și sprijinirea antreprenorilor; crearea de locuri de muncă);
• Fondul pentru Tranziție Justă vizează oferirea de sprijin regiunilor dependente de combustibili fosili astfel încât să se poată realiza tranziția către utilizarea surselor regenerabile și pentru a îndeplini obiectivele stabilite prin Pactul
Ecologic European. Printre măsurile avute în vedere, amintim: creșterea și diversificarea economică; decontaminarea siturilor poluate; energie curată prin reducerea
emisiilor de gaze cu efect de seră, eficiență energetică și energie din surse regenerabile, precum și digitalizare.
http://store.ectap.ro/articole/788_ro.pdf
https://gov.ro/fisiere/programe_fisiere/Planul_Na%C8%9Bional_de_Investi%C8%9Bii_%C8%99i_Relansare_Economic%C4%83.pdf
8
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• Programul InvestEU alocă fonduri către infrastructură sustenabilă; investiții strategice, cercetare și inovare.
În loc de concluzii
Concluzionând, provocările la adresa mediului înconjurător nu au frontiere, iar
impactul acestora se resimte la nivel mondial, factorul uman fiind actorul cel mai
important care poate întreprinde acțiuni coordonate de atenuare și măsuri pentru
dezvoltare durabilă. O prioritate de bază în realizarea tranziției verzi o reprezintă
asigurarea coeziunii echitabile la nivelul tuturor regiunilor. „Tranziția către o economie verde presupune practicarea unei economii bazate pe politici și investiții
care să facă legătura între dezvoltarea economică, biodiversitate, ecosistem, schimbările climatice, sănătatea și bunăstarea populației pe termen mediu și lung. Aceste
premise trebuie conectate între ele pentru a obține dezvoltarea durabilă – considerată baza reluării creșterii economice la nivel global.”10

10

http://store.ectap.ro/articole/788_ro.pdf

Mobilizarea finanțării sustenabile pentru ecoinovare,
producție și consum circular/sustenabil
Perspective pentru actori economici mari, mijlocii, mici
Emilia Măzăraru, Otilia Alexandra Scarlat

Astăzi, sustenabilitatea este un mega trend, o preocupare generală pentru consumatori, agenți economici și instituții publice. Dacă până de curând abordarea unui
stil de viață și a unor practici de afaceri sustenabile reprezentau un mod de diferențiere, rapiditatea cu care acest concept este adoptat pe scară largă transformă
sustenabilitatea într-o necesitate pentru a asigura succesul pe termen lung.
Sustenabilitatea se referă la calitatea unei activități de a se desfășura fără a
epuiza resursele disponibile și fără a distruge mediul, deci fără a compromite posibilitățile de satisfacere a nevoilor generațiilor următoare1. Conferința mondială
asupra mediului de la Rio de Janeiro din 1992 este considerată dată de referință,
primul eveniment de importanță globală în care se acordă o atenție deosebită sustenabilității, concept care implică stabilirea unui echilibru între creșterea economică și protecția mediului și găsirea de resurse alternative. De la acest moment,
vor trece încă 23 de ani până când, in 2015, Națiunile Unite aprobă Agenda 2030
pentru Dezvoltare Sustenabilă și, în același an, se semnează Acordul de la Paris,
acord global privind schimbările climatice cuprinzând un plan de acțiune pentru
limitarea încălzirii globale. În 2019, se adoptă Pactul Verde European, proiect de
amploare prin care până în 2050, Uniunea Europeana își propune să devină neutră
din punctul de vedere al impactului asupra climei.
Economia circulară este un element cheie pentru atingerea acestui obiectiv.
Astfel, este necesară trecerea spre un model de producție și consum care implică
reutilizarea, repararea, renovarea și reciclarea materialelor și produselor existente
cât mai mult posibil. Uniunea Europeană produce anual peste 2,5 miliarde de tone
de deșeuri care provin în special din gospodării. Măsuri precum prevenirea deșeurilor, proiectarea ecologică și reutilizarea ar putea economisi în companiile din
Uniunea Europeana 600 de miliarde de euro - echivalentul a 8% din cifra de afaceri
anuală - reducând totodată emisiile totale de gaze cu efect de seră cu 2-4%2. Pentru
Cambridge Business English Dictionary
https://www.europarl.europa.eu/news/ro/headlines/economy/20151201STO05603/economia-circulara-definitie-importanta-si-beneficii
1
2
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a putea implementa aceste măsuri este nevoie de a conștientiza impactul avut de
fiecare contributor – de la nivel de individ, până la nivel de organizații (indiferent
de dimensiune și formă de organizare) și de a regândi practicile de zi cu zi. Inovația
devine un instrument absolut necesar în noua economie.
Alocarea resurselor financiare publice sau private devine de importanță strategică pentru dezvoltarea afacerilor pe parcursul drumului lor spre sustenabilitate. Pentru ca această alocare de fonduri să aibă eficiență maximă este importantă
alinierea tuturor factorilor de decizie politică și economică în definirea priorităților
strategice și a țintelor, dar și existența unor instrumente care să permită cuantificarea impactului și transparență.
Planul de acțiune al Comisiei Europene stabilește șapte domenii vitale pentru
a ajunge la economia circulară: materialele plastice, materialele textile, deșeurile de
echipamente electrice și electronice, alimentele, apa și substanțele nutritive, ambalajele, bateriile și vehiculele, clădirile și construcțiile3.
Fiecare etapă de tranziție aduce oportunități pentru cei agili, care înțeleg
tendințele, sau deopotrivă riscuri pentru cei care ignoră sau refuză să își adapteze modelul de afaceri. Observăm deja în jur modele de afaceri adaptate economiei
circulare, care reușesc să obțină valoare adaugată mai mare folosind mai puține
resurse – de exemplu, companii ai căror clienți nu mai plătesc pentru a deține bunuri ci pentru a utiliza servicii, fie că vorbim despre spațiul de locuit sau servicii de
mobilitate atât în timpul liber, dar și ca stil de viață, sau companii care reintegrează
deșeurile reciclate în fluxul de producție pentru a accesa mai facil materia primă și
a-și reduce dependența față de anumiți furnizori. Un obiect de inventar integral
depreciat conform principiilor de contabilitate poate deveni o resursă generatoare
de valoare în noua economie circulară. Capacitatea de a prelungi durata de viață a
produselor și de a genera numerar devin mai importante decât au fost vreodată, într-o lume în care ultimele tendințe se propagă cu viteză la nivel global și este direct
dependentă de inovație.
Instituțiile bancare se adaptează acestor tendințe atât la nivel de organizație
(procese, cultură organizațională), cât și prin produsele și serviciile oferite. Digitalizarea, instrument cheie pentru mobilizarea resurselor în cadrul economiei circulare, este o tendință deja adoptată pe scară largă de către instituțiile bancare,
cu impact direct asupra mediului (de exemplu: mai puțină hârtie, consum redus
de timp și resurse umane), eliberând resurse necesare pentru activitățile cu necesar crescut de creativitate și inovație. În ceea ce privește produsele de finanțare
disponibile, există un interes crescut din partea instituțiilor financiar-bancare și
supranaționale de a dezvolta produse de finanțare sustenabilă, aliniate cu strategia
3
https://www.europarl.europa.eu/news/ro/headlines/society/20210128STO96607/cum-doreste-ue-sa-obtina-o-economie-circulara-pana-in-2050
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definită la nivel european. Există diverse opțiuni disponibile sau aflate în lucru care
pornesc de la finanțare bancară oferită de bănci comerciale, programe de finanțare și co-finanțare susținute de către instituțiile financiare supranaționale care
combină diversele instrumente disponibile de finanțare și garantare sau, dacă este
necesar, oferă asistență tehnică. Complementar, la nivel european și național sunt
în lucru programe de finanțare și co-finanțare din fonduri publice a activităților de
interes strategic precum inovația și economia circulară sub formă de granturi sau
finanțări rambursabile.
Instrumentele de finanțare sustenabilă sunt acele tipuri de produse și soluții
de finanțare care susțin întreprinderile în atingerea obiectivelor lor de sustenabilitate. Astfel, putem vorbi despre obiective punctuale precum finanțare pentru implementarea unui proiect cu impact pozitiv asupra mediului. În același timp, există
companii care își propun să iși îmbunătățească nivelul de sustenabilitate la nivel de
activități curente și procese interne sau alte companii care și-au atins deja țintele
de sustenabilitate și iși doresc sprijin pentru creșterea afacerilor – în aceste cazuri
finanțarea activității generale poate deveni sustenabilă. Nu în ultimul rând, există
companii care iși propun să aducă valoare adaugată întregului ecosistem în care își
desfășoară activitatea – finanțarea sustenabilă a comerțului poate veni în sprijinul
acestui obiectiv.
Pornind de la scopul creditelor acordate, Raiffeisen Bank oferă două tipuri de
instrumente de creditare cu componentă verde: credite verzi („Green Loans”) sau
credite legate de creșterea sustenabilității („Sustainability linked loans”). Raiffeisen
Bank este, totodată, prima bancă din piața locală care a emis obligațiuni verzi cu
scopul de a finanța proiecte eligibile care să asigure tranziția către o economie sustenabilă și durabilă.
Creditele Verzi
În conformitate cu Principiile pentru Creditare Verde definite de Loan Market
Association (LMA)4, la rândul lor aliniate cu Principiile pentru Obligațiuni Verzi
definite de International Capital Market Assosication (ICMA)5, creditele verzi sunt
reprezentate de orice tip de instrument de creditare acordat cu scopul exclusiv de a
finanța sau de a refinanța, integral sau partial, proiecte verzi eligibile. Facilitățile de
credit acordate pentru finanțarea activității generale a companiilor vor fi analizate
și tratate punctual, de la caz la caz.
Principiile pentru Creditare Verde definite de LMA au fost concepute cu un
scop larg, astfel încât să poată fi aplicabile unei game variate de instrumente de
https://www.lma.eu.com/application/files/9115/4452/5458/741_LM_Green_Loan_Principles_Booklet_V8.pdf
5
https://www.icmagroup.org/sustainable-finance/the-principles-guidelines-and-handbooks/
green-bond-principles-gbp/
4
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creditare, incluzând credite la termen și facilități de finanțare de tip revolving. Un
criteriu fundamental pentru identificarea unui credit verde este scopul creditului.
Dacă în cazul creditelor la termen, utilizările din credit au un scop clar definit, în
cazul facilităților de finanțare de tip revolving este posibil ca nivelul de detaliu să fie
mai redus. Părțile dintr-un contract de finanțare de tip revolving vor trebui să stabilească modul de lucru în sensul identificării și monitorizării atingerii unui obiectiv sustenabil. O facilitate de credit revolving poate include o tranșă de finanțare
verde sau, acolo unde nu este posibil, împrumutatul își poate asuma obligația de a
raporta creditorilor modul de utilizare al facilității și/ sau să identifice activele verzi
susținute printr-o astfel de facilitate. Creditorii pot monitoriza și valida informațiile despre sustenabilitate furnizate de împrumutat pe întreaga durată de viată
a creditului folosind resurse interne sau, acolo unde nu există expertiză internă,
folosind terțe părti.
Credite legate de creșterea sustenabilității
Conform definiției LMA din Principiile pentru Creditele legate de creșterea sustenabilitații6, aceste credite sunt reprezentate de orice tip de instrumente de creditare și/sau facilități contingente (precum linii de emitere scrisori de garanție
bancară sau acreditive) care motivează împrumutatul să își atingă un set predefinit
de obiective ambițioase în domeniul sustenabilității.
Nivelul de sustenabilitate al împrumutatului este măsurat prin anumite ținte
de performanță sustenabilă, incluzând: (i) definirea unor indicatori cheie de performanță sau (2) rating-uri externe și/ sau modele alternative dezvoltate intern sau
extern și care măsoară progresul făcut de împrumutat.
Modul de utilizare al creditului în acest caz nu reprezintă o componentă cheie
în definirea unei facilități ca fiind credit legat de creșterea sustenabilității, iar în
cele mai multe cazuri, astfel de facilități pot fi folosite pentru finanțarea activității generale a împrumutatului. Creditele legate de creșterea sustenabilității au
ca obiectiv îmbunătăţirea nivelului de sustenabilitate a împrumutatului și aliniază
condițiile de finanțare cu performanța înregistrată de împrumutat în îndeplinirea
indicatorilor cheie de performanță predefiniți.
Complementar soluțiilor de creditare care adresează companiile indiferent de
mărimea lor, Raiffeisen Bank susține trecerea spre economia circulară și sustenabilitatea printr-o gamă largă de produse și servicii care adresează sustenabilitatea
pentru întregul ecosistem: credite ipotecare verzi pentru persoane fizice, instrumente de hedging adaptate, garanții sau acreditive, leasing.
6
https://www.icmagroup.org/assets/documents/Regulatory/Green-Bonds/LMASustainabilityLinkedLoanPrinciples-270919.pdf
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Obligațiuni verzi
Conform Principiilor pentru Obligațiuni Verzi (POV) definite de International Capital Market Association (ICMA), obligațiunile verzi reprezintă un tip de obligațiuni ale căror fonduri vor fi folosite în mod exclusiv pentru a finanța sau refinanța,
parțial sau integral, proiecte verzi noi și/sau existente și care respectă cele patru
principii de bază ale POV.7 La nivel european, a fost propus de către Comisia Europeană un standard similar cu cel al ICMA (EU Green Bond Standard8) care are în
vedere crearea unui cadru cu privire la modul prin care atât entitățile suverane, cât
și companiile financiare și nefinanciare se pot finanța prin obligațiuni verzi.
Prin intermediul obligațiunilor verzi, piețele de capital vor avea un rol important în finanțarea proiectelor sustenabile, cu un impact social și de mediu pozitiv.
În ultimii ani, piața obligațiunilor verzi a avut o creștere semnificativă, volumul
cumulat total de obligațiuni verzi emise ajungând la 1,1 trilioane de dolari. În anul
20209, obligațiunile verzi emise au fost în valoare de aproximativ 290 miliarde de
dolari, o creștere de 9% comparativ cu anul precedent.
Obligațiunile verzi sunt emise în baza unui Cadru pentru Obligațiuni Verzi
(COV) care conține o descriere a strategiei de sustenabilitate a emitentului, a proiectelor eligibile pentru finanțare precum și a cadrului intern de guvernanță pentru
gestionarea acestor proiecte. Pentru a fi aliniat la standardele ICMA, COV trebuie
să respecte patru principii de bază: (1) Utilizarea fondurilor, (2) Procedeul de evaluare și selecție a proiectelor, (3) Administrarea fondurilor și (4) Raportarea.
Raiffeisen Bank a emis în premieră pentru sectorul bancar din România prima emisiune de obligațiuni verzi cu scopul de a finanța proiecte eligibile care să
asigure tranziția către o economie sustenabilă și durabilă. Obligațiunile verzi sunt
emise în baza Cadrului pentru Obligațiuni Verzi10 care a fost revizuit de agenția de
rating ESG (Environmental, Social and Governance) Sustainalytics din perspectiva
alinierii cu POV și a impactului generat de proiectele eligibile asupra mediului înconjurător. Conform opiniei Sustainalytics, COV adoptat de Raiffeisen Bank este
credibil, facilitează tranziția către o economie decarbonizată și respectă cele patru
componente de bază ale POV. Sustainalytics face parte din grupul Morningstar și
este unul dintre liderii globali în domeniul cercetării ESG, derulând activități de
cercetare și analiză care permit investitorilor, băncilor și altor instituții din mediul
financiar global să ia decizii informate atunci cand își construiesc și implementează
https://www.icmagroup.org/sustainable-finance/the-principles-guidelines-and-handbooks/
green-bond-principles-gbp/
8
Strategy for financing the transition to a sustainable economy | European Commission (europa.eu)
9
cbi_sd_sotm_2020_04d.pdf (climatebonds.net)
10
https://www.raiffeisen.ro/wps/wcm/connect/47b1241f-300e-4cf6-8782-ef5b973ec30b/20210310-RBRO-Green-Bond-Framework.pdf?MOD=AJPERES
7
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o strategie de investiții. Raiffeisen Bank este prima bancă din Europa Centrală și de
Est (CEE) care a emis două obligațiuni verzi, cu un volum total de aproximativ 320
milioane de euro.
În concluzie, pentru a facilita tranziția spre modele de afaceri sustenabile este
nevoie de inovație în produse, servicii și procese, de investiții în retehnologizare și
resurse financiare care să susțină acest efort semnificativ. Așteptarea generală este
ca în viitor, pe măsură ce principiile economiei circulare devin tot mai mult înglobate în practicile curente de afaceri, finanțarea sustenabilă va deveni standardul
adoptat pe scară largă. Companiile care vor fi primele vor beneficia de avantajele
unor produse și programe dedicate. Un partener bancar care înțelege aceste tendințe și este pregătit la nivel de gamă de produse și servicii să susțină aceasta transformare, devine o necesitate pentru fiecare companie, indiferent de mărimea ei sau
de distanța parcursă pe drumul spre sustenabilitate, într-o economie circulară.

Banking responsabil
Principles of Responsible Banking
Angajamentul sectorului bancar să fie parte din soluție în
tranziția către o economie sustenabilă
Corina Vasile

196 de state au semnat Acordul de la Paris în 20151, cu principalul angajament
de a limita încălzirea globală la 2 grade Celsius, de preferință 1,5 grade, față de
nivelul înregistrat în perioada pre-industrială. Estimarea este ca atingerea acestui
obiectiv va necesita un volum semnificativ de investiții până în anul 2050, cu valori
cuprinse între 78-130 trilioane de dolari2. În același timp, Organizația Națiunilor
Unite (ONU) a adoptat cele 17 obiective de dezvoltare durabilă (ODD)3, care creionează o strategie mondială a dezvoltării durabile. Criticii Acordului de la Paris și
ai abordării sustenabile în general spun că este complicat să pui viitorul general al
planetei în fața stabilității sociale și economice prezente. Cu alte cuvinte, limitele
planetare trebuie respectate în măsura în care nu afectează fundația socială. Între
timp au apărut și propuneri de modele economice care arată că acest lucru este de
fapt posibil4.
ODD-urile sunt deziderate care păreau la semnare, și par și azi, greu de atins,
mai ales dacă nu există o mișcare suficient de puternică și sincronă în zona politicilor publice, dar și în zona companiilor, de presiune convergentă către un mod de
producție sustenabil.
Situația este diferită față de adopția tehnologiilor noi de exemplu, în care există companii early adopters, care se poziționează ca pionieri ai tehnologiei respective, capitalizează pe produsele bazate pe ea, după care industria îi urmează. În
cazul efectelor încălzirii globale asupra lumii în general și a lumii corporative în
particular, pur și simplu nu este timp pentru o asemenea desfășurare clasică. În
plus, presiunea urgenței, care funcționează ca alternativă de supraviețuire imediată
în cazul tehnologiei disruptive, nu are aceeași tracțiune în cazul adopției modului
The Paris Agreement | UNFCCC
New Energy Outlook 2020 | BloombergNEF (bnef.com), citat in Raport CNSM pentru sprijinirea finantarii verzi (cnsmro.ro)
3
Sustainable Development Goals | United Nations Development Programme (undp.org)
4
Doughnut | Kate Raworth
1
2
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de producție sustenabil, căci aici presiunea competitivității (adapt or die) nu este la
fel de evidentă pentru toată lumea. Pentru a avea efect, formarea unei mase critice
într-un timp scurt este singura variantă posibilă.
Prin urmare, era necesară o acțiune rapidă atât în ceea ce privește partea de
politici publice, care prin reglementare și taxare să împingă și să grăbească tranziția
către o economie mai sustenabilă din punct de vedere social, dar și ecologic, cât și o
autoreglementare decisivă a unor industrii întregi. Din perspectiva reglementării,
avem pachetele legislative deja adoptate sau în curs de adoptare la nivelul Uniunii
Europene, bazate pe programul politic al Comisiei von der Leyen, numit Pactul Verde European sau Green Deal5, care își propune să facă din Europa primul continent
neutru din punctul de vedere al emisiilor de carbon până în 2050.
În privința disponibilității unor tehnologii care să fie accesibile din punct de vedere economic, estimarea este ca până în anul 2030 tehnologiile zero carbon să fie
viabile economic pentru sectoarele economice care emit circa 70% din gazele de seră6.
În privința actorilor economici, industria financiar-bancară este într-o poziție
cheie pentru determinarea modelului de producție prevalent în economie și tranziția accelerată a tuturor sectoarelor economice către un model sustenabil.
Două sunt instrumentele principale pe care băncile și companiile financiare le
au pentru a determina sustenabilitatea industriei: creditarea și investițiile. Simplificând politici și modele de risc, dacă băncile aleg simultan să crediteze anumite
sectoare în defavoarea altora, să finanțeze investiții în anumite tehnologii și să nu
mai finanțeze anumite moduri de producție, și dacă toate acestea sunt sustenabile,
rezultatul unei astfel de acțiuni convergente este accelerarea tranziției la o economie sustenabilă. Avem în ultimele 12 luni tot mai multe de grupuri bancare care
și-au revizuit politicile de creditare și au decis să iasă din industria extracției de
cărbune, de exemplu7.
La fel, dacă marii administratori de fonduri ies din industriile poluante și reorientează banii către investiții în companii sustenabile, rezultatul este, de asemenea,
finanțarea masivă a unor întregi sectoare mai ecologice și mai responsabile social.
Vă amintiți cifrele din primul paragraf: între 78 și 130 de trilioane de dolari
este volumul estimat de investiții necesare până în 2050 pentru ca obiectivul Acordului de la Paris să fie atins. O miză tehnologică și de inovație pentru toate sectoarele - să aibă tehnologie low carbon sau zero carbon care să fie și economic viabilă,
dar și o miză financiară, ambele uriașe.
Ar mai trebui adăugate două elemente de context în ceea ce privește industria bancară: efectul pe termen lung al crizei financiare din anii 2008-2009 asupra
A European Green Deal | European Commission (europa.eu)
The Paris Agreement | UNFCCC
7
https://www.rbinternational.com/en/media/2021/rbi-focus-on-renewable-energy-phase-outof-thermal-coal.html
5
6
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reputației industriei în ansamblu (societatea a conchis că băncile au fost, dacă nu
problema, atunci parte din problema care a generat criza), precum și supra-reglementarea consecutivă crizei, care continuă să pună o presiune enormă pe costurile de operare și pe capacitatea administrativă a băncilor. La acestea se adaugă
presiunea pe modelele de business ale băncilor clasice exercitată de fintech-uri și
neo-bănci, favorizate de reglementări mai blânde – dacă nu chiar nereglementate
în faza de dezvoltare și accelerare, dar și de preferințele în schimbare ale consumatorilor de servicii financiare.
Acesta este tabloul care a favorizat apariția, semnarea și adoptarea rapidă a
Principiilor pentru un sector bancar responsabil /Principles of Responsible Banking (PRB)8. Cu alte cuvinte, băncile semnatare au decis, în mod independent, dar
colectiv, că vor face în așa fel încât de această dată să fie parte din soluție.
Semnate inițial (la 22 septembrie 2019) de 132 de grupuri financiare, astăzi
235 de banci din 69 de țări și cu active totale de 60 de trilioane de dolari sunt
semnatare ale PRB.9 Aceste principii sunt rezultatul United Nations Environment
Programme Financial Initiative, prescurtat UNEP FI10, inițiativă lansată încă din
1992, care are la bază un parteneriat între United Nations Environment Programme
și sectorul financiar global, cu scopul de a ajuta la crearea un sector financiar care
deservește oamenii, în timp ce produce impact pozitiv.
Sunt șase principii incluse în PRB11. Să le luăm în ordine12:
1. ALINIEREA - ne vom alinia strategia de business astfel încât să fie în acord
și să contribuie la nevoile indivizilor și la obiectivele societății, așa cum au fost
exprimate în ODD, Acordul de la Paris și cadrele de lucru naționale și regionale
relevante;
2. IMPACT & STABILIREA ȚINTELOR - vom crește continuu impactul nostru pozitiv în timp ce vom scădea impactul negativ asupra oamenilor și mediului,
și vom administra riscurile rezultate din activitățile, produsele și serviciile noastre. Vom stabili și publicuri țintă pentru acelea dintre ele care au impact semnificativ;
3. CLIENȚI - vom lucra responsabil împreună cu clienții noștri să încurajăm
practici sustenabile și să susținem activități economice care creează prosperitate în
egală măsură pentru generațiile actuale și viitoare;
Principles for Responsible Banking – United Nations Environment – Finance Initiative (unepfi.org)
9
Signatories – United Nations Environment – Finance Initiative (unepfi.org)
10
About Us – United Nations Environment – Finance Initiative (unepfi.org)
11
Principles for Responsible Banking – United Nations Environment – Finance Initiative (unepfi.org)
12
Traducerea autorului
8

686 / Caiet documentar 6 România sustenabilă

4. STAKEHOLDERI13 - vom consulta stakeholderii relevanți în mod proactiv și
responsabil, îi vom implica și vom fi parteneri pentru a atinge obiectivele societății;
5. GUVERNANȚĂ ȘI CULTURĂ - vom implementa angajamentul nostru pentru aceste Principii prin guvernanță eficace și o cultură a bankingului responsabil;
6. TRANSPARENȚĂ & RESPONSABILITATE - vom revizui periodic implementarea individuală și colectivă a acestor Principii și vom fi transparenți și responsabili în legătură cu impactul nostru pozitiv și negativ, precum și în privința
contribuției noastre la obiectivele societății.
Ce înseamnă în practică să devii semnatarul acestor principii? În primul rând,
obiectivele Acordului de la Paris devin obiective al băncii, asumate public, prin urmare devin obiectiv al managementului și vor fi traduse în ținte pentru toți angajații. În al doilea rând, banca își asumă obligația să publice nu doar rezultatele
financiare ale activităților sale (ce a făcut în exercițiul financiar pentru care raportează), ci și impactul activităților sale asupra mediului și societății (cum a obținut
acele rezultate financiare). Și, desigur, se pune în mod deliberat la dispoziția stakeholderilor, care pot ridica întrebări și probleme legate de modul cum banca a
investit, respectiv plasat în credite, banii deponenților. În sfârșit, dar nu în ultimul
rând, banca își asumă și un obiectiv educațional, atât în raport cu propriii angajați
(cultura), cât și cu clienții. Așadar PRB reprezintă primul cadru global care integrează principiile sustenabilității în toate ariile de business ale unei bănci, de la
strategie, până la nivel de portofoliu și tranzacții.
Din punct de vedere economic, implicația angajamentului de a „susține activități economice care creează prosperitate (…) pentru generațiile viitoare” este limpede: băncile semnatare nu vor mai susține activități care să dăuneze generațiilor
viitoare, cu alte cuvinte angajamentul de a nu compromite impactul pe termen lung
pentru rezultate pe termen scurt este luat.
Tranziția nu se va face brusc, ci gradual, dar fiecare semnatar își face la inceput
o analiză de tip ‘gap’ (gap analysis) și o foaie de parcurs care să arate exact când și
cum va reduce diferențele. Pașii de urmat sunt descriși în Principles for Responsible Banking Framework Documents14. La 18 luni de la semnare și apoi anual, grupul
Stakeholder – grup sau persoană care are un interes legitim în ceea ce privește activitățile,
toate sau în parte, desfășurate de o companie, interes care rezultă din impactul pe care activitățile
acelei companii le are asupra sa, direct sau indirect și din impactul pe care el/ea și grupul respectiv
îl pot avea asupra activităților companiei; chiar dacă nu este un acționar al companiei (shareholder),
stakeholderul trebuie să aibă acces la informații relevante în ceea ce privește activitatea companiei și
trebuie consultat cu privire la aceasta într-un proces de consultare cu stakeholderii pe care companiile
îl dezvoltă și îl comunică public. Termenul a fost consacrat în 1984 de către R. Edward Freeman, care
argumentează că o companie trebuie să creeze valoare pentru toți stakeholderii săi, nu doar pentru
acționari. Pentru că este un termen folosit curent ca atare în terminologia sustenabilității, l-am pastrat în limba engleză (n.a.)
14
PRB-Guidance-Document-Final-19092019.pdf (unepfi.org)
13
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bancar semnatar va raporta catre UNEP FI propria evaluare și, ulterior, progresele
făcute. În maximum patru ani de la semnarea PRB, banca va implementa complet
pașii ceruți pentru analiza de impact, stabilirea și urmărirea țintelor și responsabilitatea, așa cum sunt descrise în documentele cadru.
Există și o consecință indirectă care rezultă din semnarea și asumarea PRB de
către grupurile bancare internaționale, și anume angajamentul că va respecta aceste principii în toate activitățile sale, cu alte cuvinte și în jurisdicții sau state care
sunt mai laxe sau mai puțin avansate în adoptarea unor politici publice și reglementări sustenabile.
Din această perspectivă, România va beneficia de angajamentul și experiența
băncilor internaționale cu operațiuni locale. Până acum, dintre primele 10 bănci
din România (după totalul activelor), cinci fac parte din grupuri bancare semnatare15 ale PRB16.
Prin apartenența băncilor din România la grupuri bancare internaționale avem
garanția că și industria financiar-bancară locală va lua măsuri în domeniul sustenabilității într-o abordare clară, consecventă și măsurabilă și va deveni mai transparentă în relația cu investitorii, decidenții, reglementatorii, clienții și societatea
civilă în ceea ce privește aspectele ce țin de impactul social, economic și de mediu.

Raiffeisen Bank International (RBI) este primul grup bancar austriac semnatar oficial al Principiilor ONU pentru un sector bancar responsabil (februarie 2021). Prin acest demers,
RBI s-a angajat să intensifice și mai mult eforturile de a consolida orientarea strategică a grupului ca
bancă responsabilă, care oferă produse și servicii financiare sustenabile pentru a sprijini clienții spre
un viitor durabil, și ca o consecinţă, sa aibă o contribuție pozitivă asupra societății. Totodată, aderarea
la PRB este în conformitate cu viziunea RBI ca până în 2025 să devină cel mai recomandat grup de
servicii financiare pe piețele in care activează în Europa Centrală și de Est.
16
Signatories – United Nations Environment – Finance Initiative (unepfi.org)
15

Facilități administrative
Factori de influență a achizițiilor publice durabile
Ecaterina Milica Dobrotă

Agenda 2030 a ONU, prin cele 17 obiective de dezvoltare durabilă (ODD)1, constituie un plan de acțiune pentru eradicarea sărăciei și dezvoltarea durabilă la nivel
mondial, până în 2030.
La nivel european, pentru îndepărtarea efectelor negative economice și sociale
create de pandemia COVID-19, și în concordanță cu ODD, Uniunea Europeană a
adoptat Regulamentul (UE) 2021/241 de instituire a Mecanismului de redresare
și reziliență, structurat pe 6 piloni2: (a) tranziția verde; (b) transformarea digitală;
(c) creștere inteligentă, durabilă și favorabilă incluziunii, inclusiv coeziune economică, locuri de muncă, productivitate, competitivitate, precum și o piață internă
funcțională, cu IMM-uri puternice; (d) coeziune socială și teritorială; (e) sănătate
și reziliență economică, socială și instituțională; (f) politici pentru generația următoare, copii și tineret.
Pentru a accesa cele 29,2 miliarde de euro, cuprinse în Mecanismului de redresare și reziliență, România a elaborat Planul Național de Redresare și Reziliența
(PNRR)3, prin care a structurat, pe 15 componente, cei 6 piloni ai Regulamentului
UE.
Atingerea obiectivelor din PNRR înseamnă proiecte axate pe dezvoltarea durabilă, materializate prin achiziții publice sustenabile din toate instituțiile.
Rolul statului în dezvoltarea durabilă este unul crucial, luând în considerare
faptul că, la nivelul UE, se cheltuie, pentru achiziții publice, aproximativ 14% din
ONU, 2015. Transformarea lumii noastre: Agenda 2030 pentru Dezvolatare Durabilă, [online]
Available at: <http://dezvoltaredurabila.gov.ro/web/wp-content/uploads/2020/08/Agenda-2030_
RO.pdf > [Accessed 10 June 2021].
2
Regulamentul Comisiei (UE) 2021/241 de instituire a Mecanismului de redresare și reziliență, 2021. Journalul Oficial [online] L57, pp.31. Available at: <https://eur-lex.europa.eu/eli/
reg/241/2021/oj > [Accessed 06 June 2021].
3
Ministerul Investițiilor și Proiectelor Europene, 2021. Planul Național de Redresare și Reziliență,
[online] Available at: <https://mfe.gov.ro/pnrr/> [Accessed 3 June 2021].
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PIB4. Un prim rol derivă din atribuțiile sale în elaborarea politicilor din domeniu,
prin capacitatea sa de trasare a liniilor directoare de urmat, în toate planurile (social, economic, cultural). În al doilea rând, prin caracterul său dual: cel de mare consumator (totodată, și cel mai solvabil client), dar și de constant furnizor de servicii.
Pentru toate acestea, atât în calitate de cumpărător, dar și de furnizor, statul
poate impune, în vederea încheierii contractelor, cerințe care să răspundă nevoii de
achiziții ecologice/sustenabile.
Totodată, prin acțiunile sale, statul devine un model al transformării societății,
al îndeplinirii celor 17 ODD. De exemplu, prin schimbarea modului de desfășurare
a activităților, utilizând energia regenerabilă, prin creșterea eficienței energetice a
sediilor instituțiilor publice. Costurile cu energie constituie o cheltuială permanentă, împovărătoare pentru consumatorii publici și privați. Clădirile sunt responsabile pentru 32% din consumul global de energie și un sfert din emisiile globale de
CO2 induse de om5 (Layke, et al., 2016).
Creșterea eficienței energetice va determina consumatorul public să cheltuiască o parte din sumele economisite în noi servicii energetice. Capitalul economisit va
conduce spre noi investiții, va ajuta administrația publică să răspundă altor nevoi.
Obiectivele PNRR cuprind o serie de transformări, pentru îmbunătățirea calității vieții, pentru reducerea decalajului economic și social dintre rural și urban,
ori dintre diverse zone geografice. Dintre obiectivele planului amintim doar câteva,
privitoare la: sistemul de management al apei, transport sustenabil, cloud guvernamental și sisteme publice digitale; sănătate; dezvoltarea sustenabilă a turismului
cultural și natural; managementul deșeurilor.
Toate proiectele care se vor întocmi pentru atingerea obiectivelor vor recurge
la achiziții publice, iar o gestionare eficientă a lor este esențială pentru creșterea
economică6.
Dar suntem pregătiți pentru derularea acestor proiecte? Vor fi implementate
la timp, conform propunerilor din plan? Pot fi realizate prin „Promovarea unor
practici de achiziții publice durabile, în conformitate cu politicile și prioritățile naționale” (conform țintei 7 de la obiectivul 12 - „Asigurarea unor modele de consum
și producție durabile”, din Agenda 2030)?
4
Maciejewski, M., Ratcliff, C., McGourty, A., 2020. Public procurement contracts European Parliament, Fact Sheets on the European Union, [online] Available at: <https://www.europarl.europa.eu/
factsheets/en/sheet/34//Public%20procurement%20contracts> [Accessed 02 March 2021].
5
Layke, J., Mackres, E., Liu, S., Aden, N., Becqué, R., Graham, P., Managan, K., Nesler, C., Petrichenko, K., Mazur-Stommen, S., 2016. Accelerating Building Efficiency. Eight Actions for Urban
Leaders, [online] Available at: <https://www.wri.org/publication/accelerating-building-efficiency-actions-city-leaders> [Accessed 11 April 2021]
6
The World Bank, 2020. Global Public Procurement Database: Share, Compare, Improve. [online]
Available at: <https://www.worldbank.org/en/news/feature/2020/03/23/global-public-procurement-database-share-compare-improve> [Accessed 7 March 2021].
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Înfăptuirea la timp a investițiilor propuse din PNRR, pentru perioada 20212027, presupune o planificare riguroasă a întregului proces de achiziție: de la stabilirea necesității (scrierea proiectelor), întocmirea documentației de atribuire (cu
proiecte tehnice, cerințe de calificare, criterii de atribuire, specificații tehnice care
să răspundă obiectivelor durabile), până la executarea contractului.
Autoritățile contractante trebuie să inițieze mii de proceduri de achiziții
publice (de exemplu, pentru: furnizarea de echipamente de telecomunicații, IT,
lucrări de construire a rețelelor de alimentare cu apă și canalizare, construirea
cabinetelor medicale, a locuințelor sociale, refacerea obiectivelor turistice, echipamente pentru managementul deșeurilor etc.). Iar în executarea contractelor
vor fi angrenați mii de operatori economici care trebuie să știe cum să răspundă,
prin ofertele lor, cerințelor din procedurile de atribuire, și să poată executa, la
timp, contractul.
Organizarea riguroasă a realizării investițiilor trebuie să fie cuvântul de ordine în implementarea PNRR. Evenimentele din timpul pandemiei au arătat că multe dintre problemele de aprovizionare ar fi fost evitate, sau ar fi fost rezolvate cu
ușurință, dacă personalul ar fi fost instruit, dacă ar fi existat proceduri interne, o
comunicare eficientă și rapidă între cei implicați în achizițiile publice. Toate cele
întâmplate de la începutul pandemiei sunt, pentru noi toți, lecții dure, din care
avem de învățat cum să acționăm în situații critice, dar și ce trebuie să remediem
cât mai curând.
Asupra desfășurării procedurilor de achiziții publice, OECD7 a formulat recomandări, cu măsuri de luat pe termen scurt și pe termen lung, pentru înlăturarea
riscurilor din achizițiile publice. Ca măsuri pe termen scurt, OECD propune: elaborarea strategiilor de achiziții pentru situațiile de criză; auditarea tuturor procedurilor de achiziții, derulate în regim de urgență. Iar pe termen lung recomandă:
utilizarea sau extinderea platformelor de achiziții electronice; accesarea, de la distanță, a platformei de către verificatori, auditori, organe de control; specializarea
personalului implicat în achiziții.
Pentru a nu se repeta problemele prezentate anterior și în procesul de punere
în operă a propunerilor din PNRR, pentru a fi realizate la timp investițiile din plan,
o atenție deosebită trebuie acordată:
– organizării interne a entităților participante (autorități contractante și operatori economici), privitor la procesul de achiziție;
– pregătirii personalului implicat în achizițiile publice sustenabile;
– digitalizării achizițiilor publice.
OECD, 2020. Public Integrity for an Effective COVID-19 Response and Recovery. [online] Available
at:
<https://read.oecd-ilibrary.org/view/?ref=129129931-ygq2xb8qax&title=Public-Integrity-for-an-Effective-COVID-19-Response-and-Recovery> [Accessed 10 March 2021].
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Organizarea internă a entităților participante la achizițiile publice
Deținerea unui sistem de management, bazat pe proceduri interne, arată gradul
de organizare a entității (atât publice, cât și private), dorința ei de a-și îndeplini,
într-un mod coerent, misiunea pentru care a luat ființă, indiferent de momentele
prin care trece.
Derularea corectă și cursivă a procedurilor de achiziții publice este rezultatul
organizării interne a entităților (autorități contractante și ofertanți). Implementarea procedurilor operaționale pentru activitățile aferente achizițiilor publice contribuie la reducerea riscului de greșeală, dar și de fraudare a proceselor de atribuire
a contractelor.
Deși regulile generale pentru derularea achizițiilor publice se regăsesc în Legea
nr. 98/2016 și a normelor de aplicare, o serie de activități specifice necesită detaliere, cu prezentarea succesiuni operațiunilor, a persoanelor responsabile, durata de
realizare, documentele ce trebuie întocmite etc. Prin implementarea procedurilor
interne, participanții la achiziții pot preîntâmpina diverse probleme, sunt informați asupra regulilor specifice aplicabile.
În momentele de criză din pandemie, lipsa procedurilor interne, a regulilor clar
stabilite, precum și neinformarea angajaților au creat sincope în aprovizionare, cu
repercusiuni în derularea activității instituțiilor, în special a unităților medicale.
La aceste probleme vechi, s-au adăugat cele legate de telemuncă, pentru care nu
existau norme de îndeplinire a lor. Absența organizării activităților în on line sau
prin telemuncă a condus, pentru o vreme, la blocarea activității, ori la desfășurarea
anevoioasă a lor.
Implementarea regulilor interne pentru munca on line/telemuncă va produce o
schimbare a mentalității angajatorilor, dar și a angajaților, în special în dezvoltarea
încrederii reciproce. Procedurile interne trebuie „personalizate” pentru fiecare tip de
instituție, adaptate specificul ei organizatoric, astfel încât să constituie un sprijin/
ghid pentru cei din achiziții, deoarece conțin informații referitoare la modul de desfășurare a activității (etape, reguli, responsabili, timp de îndeplinire, formulare etc.).
Regândirea strategiilor de achiziții publice și de business
Politicile de înfăptuire a dezvoltării durabile vor schimba procesele de achiziții publice, precum și industria, în toate ramurile ei. Autoritățile contractante, în vederea
desfășurării achizițiilor verzi/sustenabile, vor trebui să introducă în documentațiile de atribuire criterii privind protecția mediului8. Totodată, operatorii economici,
pentru a avea acces la contractele în cauză, vor fi nevoiți să-și modifice producția,
modul de prestare a serviciilor.
8
Legea privind achizițiile publice verzi nr. 69 din 25 aprilie 2016 (art.1 și art. 4) București: Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 323
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Deopotrivă mediul public, dar și cel privat, vor trebui să-și regândească strategiile de achiziții publice/ofertare/contractare.
Pentru entitățile publice, strategia de contractare trebuie să fie elaborată
în adevăratul ei sens, ca plan de afaceri, nu doar ca obligație impusă de HG nr.
395/20169, prin art. 9 alin. (2)10. Strategia stabilește modul de organizare, pentru
a pune în aplicare, pe termen lung, politica privind achizițiile publice sustenabile11, asigurând jaloanele/țintele fiecărui proces, responsabilizarea celor implicați,
îmbunătățire continuă. Pentru o imagine de ansamblu a achiziției, fiecare strategie
ar trebui însoțită de un grafic Gantt al întregului proces, întocmit pe baza răspunsurilor la întrebările: Care sunt nevoile instituției? Ce vrem să obținem? Ce resurse
deținem? Cum putem implementa proiectul? Cât timp avem la dispoziție?
Spre deosebire de achizițiile obișnuite, cele sustenabile necesită o planificare
riguroasă, pentru identificarea potențialilor furnizori, întrucât piața de profil este
restrânsă, producția nefiind adaptată cerințelor de economie durabilă. Deși prin
Ordinul nr. 1068/165212 s-au stabilit, încă din 2018, cerințe tehnice pentru 6 categorii de produse (hârtie de copiat și de grafică; mobilier, servicii de renovare, recondiționare, reutilizare mobilier; servicii de catering; autovehicule pentru transport;
produse și servicii de curățenie; echipamente IT), există un număr limitat de producători care îndeplinesc standardele din ordin. Pe de altă parte, nici autoritățile
contractante nu respectă prevederile din acest act normativ.
In/suficiența planificării se va reflecta în derularea procesului de achiziție. O
documentație de atribuire fundamentată economic și tehnic, încă din perioada de
pregătire, va permite o atribuire fluentă, fără decalări ale termenului de depunere a
ofertelor (eventual cu un număr redus de clarificări), va reduce riscul de contestare,
de întocmire eronată a ofertelor, dar și riscul de fraudare.
Conform informațiilor furnizate de ANAP13, durata medie pentru derularea
unei proceduri (de la transmiterea în SEAP14 a documentației de atribuire, până la
HG nr. 395/2016 privind aprobarea Normele metodologice de aplicare a prevederilor referitoare la
atribuirea contractului de achiziție publică/acordului-cadru din Legea nr. 98/2016 privind achizițiile publice. București: Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 423.
10
Art. 9 alin. (2): Strategia de contractare este un document al fiecărei proceduri de achiziție
publică cu o valoare estimată egală sau mai mare decât pragurile valorice stabilite la art. 7 alin. (5) din
Lege, inițiată de autoritatea contractantă.
11
Comisia Europeană, 2019. GPP Training Toolkit. Module 2: Strategic Aspects of GPP. [online]
Available at: < https://ec.europa.eu/environment/gpp/toolkit_en.htm > [Accessed 4 April 2021].
12
Ordinul Ministerului Mediului și al Agenției Națională pentru Achiziții Publice 2018 pentru aprobarea Ghidului de achiziții publice verzi care cuprinde cerințele minime privind protecția mediului pentru anumite grupe de produse și servicii ce se solicită la nivelul caietelor de sarcini nr. 1068/1652/2018. București:
Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 954.
13
Agenția Națională pentru Achiziții Publice, 2021. Raportul anual de activitate 2020. p. 49 [online] Available at: <http://anap.gov.ro/web/rapoarte-de-activitate> [Accessed 25 April 2021].
14
SEAP-Sistemul electronic de achiziții publice. Conform informațiilor din siteul www.adr.gov.
ro/seap/: „SEAP este o platformă electronică care asigură transparența procesului și procedurilor de
9
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atribuirea contractului) este de aproximativ de 83 zile, fără a fi luate în considerare
perioadele de pregătire a procedurii și cele de soluționare a contestațiilor. Prin însumarea tuturor acestor perioade (de la întocmirea referatului de necesitate și până
la semnarea contractului) se pot scurge aproximativ 5 luni. Aceasta ar fi situația în
cazul achizițiilor fără complexitate ridicată, cum ar fi cea de cumpărare a colilor de
scris din hârtie reciclabilă. O astfel de perioadă nu poate fi în favoarea „actorilor” ce
vor participa la achiziție, dar nici în avantajul obiectivelor din PNRR. Cu atât mai
puțin, la un contract de lucrări, pentru care, până la predarea construcției, vor trece
aproximativ 5 ani, din cauza etapelor de parcurs (realizare studiu de fezabilitate,
scriere cerere de finanțare, proiectare, depunere și evaluare oferte, execuție).
Durata mare a derulării procedurii este un indicator invers proporțional cu capacitatea de planificare a autorității contractante (unei perioade mari a procedurii
de atribuire îi corespunde un timp redus de planificare și o capacitatea de evaluare
scăzută)15. Mai mult decât atât, o planificare insuficientă a achiziției, realizată în
grabă, conduce spre o documentație de atribuire cu numeroase greșeli, care va genera anularea procedurii de atribuire ori imposibilitatea executării contractului la
parametrii așteptați, cu riscul pierderii finanțării ori a șansei de realizare a investiției.
Evitarea acestor neajunsuri se poate obține prin acordarea importanței cuvenite etapei de planificare, prin asigurarea că, înainte de publicarea anunțului de participare, documentația de atribuire este completă, corectă, oferă toate informațiile
întocmirii ofertei. Dar toate acestea înseamnă organizare și personal specializat.
De aceea, momentul instruirii personalului trebuie să intervină cât mai curând,
până la inițierea întregului proiect.
Un rol important în planificarea achizițiilor sustenabile îl reprezintă consultarea pieței16, autoritatea contractantă având posibilitatea să obțină potențiale soluții tehnice, informații privind costurile, condiții contractuale etc., ce îi vor permite
să estimeze, realist, viitorul contract, precum și să întocmească o documentație de
atribuire completă. Însă, această etapă, va însemna un timp suplimentar, față de
cel alocat achizițiilor clasice, derulate până în prezent. În sprijinul autorităților publice, Comisia Europeană a emis o serie de recomandări, incluse în „Ghidul privind
achizițiile publice ecologice”17.
achiziții publice. Prin intermediul platformei SEAP, autoritățile publice își achiziționează, prin mijloace electronice, bunuri si servicii necesare desfășurării activității sau lucrări pentru unitatea administrativă în cauză. Site-ul oficial al Sistemului Electronic de Achiziții Publice SEAP este www.e-licitatie.
ro, operat de Autoritatea pentru Digitalizarea României”.
15
ANAP, 2021. Raportul anual de activitate 2020. p.89.
16
Art. 139-140 HG nr. 395/2016
17
Comisia Europeană, 2016. Să achiziționăm produse ecologice! Ghid privind achizițiile publice ecologice, a 3-a ediție [online] Available at: <https://ec.europa.eu/environment/gpp/pdf/handbook_2016_
ro.pdf> [Accessed 12 May 2021].
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De asemenea, în etapa de consultare a pieței, pot fi identificați noi furnizori,
producători, capacitatea de livrare a acestora, noi criterii privind achizițiile verzi
etc.
Autoritățile contractante, prin introducerea condițiilor de sustenabilitate în
documentațiile de atribuire, implicit prin contractele pe care le vor încheia, vor
contribui semnificativ la transformarea și creșterea durabilă a economiei naționale.
Dacă luăm în considerare doar tonele de hârtie pentru copiat utilizată în sectorul public, numărul producătorilor ar trebui să crească. Până în prezent, eticheta
ecologică europeană pentru hârtie tipărită a fost acordată (și este deținută), în România, doar către doi operatori economici, conform informațiilor din siteul Ministerul Mediului, Apelor și Pădurilor18.
De asemenea, sectorul public, prin calitatea sa de consumator, ar trebui să constituie motorul transformării dar și al creșterii economice durabile și pentru alte ramuri industriale, cel puțin pentru celelalte 5 categorii la care au fost stabilite criterii
de achiziții publice ecologice, prin Ordinul nr. 1068/1652/2018.
Având în vedere cererea continuă de produse și servicii din partea statului,
operatorii economici trebuie să-și orienteze businessul, spre producții sustenabile.
Pregătirea personalului implicat în achiziții publice durabile
Un factor esențial în derularea achizițiilor sustenabile îl constituie instruirea tuturor celor care participă la realizarea lor, atât din partea beneficiarului (autorității
contractante), cât și a ofertantului/executantului. Tuturor le revine obligația cunoașterii obiectivelor de durabilitate, a politicilor aplicabile în acest sens, a legislației, instrumentelor și tehnicilor de achiziții.
Instruirea se adresează:
– managementului entității, pentru a lua cunoștință despre rolul achizițiilor
sustenabile, limitările impuse de criteriile care pot fi introduse în documentația de
atribuire, procedurile de atribuire a contractelor;
– personalului de la compartimentul (tehnic/de specialitate) care solicită produsul/serviciul și care va fi responsabil cu derularea contractului; aceste persoane
cunosc cel mai bine specificațiile tehnice și din punct de vedere al sustenabilității, astfel încât să le integreze în caietul de sarcini (de exemplu: autobuzele să fie
construite din materiale reciclabile/reutilizabile; cutiile de hârtie să fie din 100%
fibre reciclate; produsele de curățenie să fie biodegradabile, fără enzime, fără conservanți derivați);
Ministerul Mediului, Apelor și Pădurilor, 2021. Lista operatorilor economici din România care
au obținut eticheta ecologică europeană; data publicării 7 mai 2021. [online] Available at: <http://mmediu.ro/articol/lista-operatorilor-economici-din-romania-care-au-obtinut-eticheta-ecologica-europeana/4206> [Accessed 8 June 2021].
18
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– personalului de la compartimentul de achiziții publice, care trebuie să cunoască practicile durabile aplicabile procedurilor de atribuire, utilizarea achizițiilor
sustenabile;
– operatorilor economice, pentru a cunoaște modul în care își pot adapta producția/businessul, cum trebuie să-și întocmească ofertele pentru a răspunde cerințelor de achiziții durabile.
Succesul proiectelor din PNRR va depinde, în mare parte, și de viteza de răspuns a celor din achiziții la activitățile din fiecare proces de atribuire a contractului.
Întrucât achiziția este un proces de durată, derulat de o echipă formată din diverși
specialiști, instruirea personalului trebuia să fi început deja, pentru ca instituțiile
publice și operatorii economici să se fi obișnuit cu cerințele practicilor din achizițiile sustenabile.
Ignorarea etapei de pregătire a personalului în domeniul derulării achizițiilor
durabile se poate dovedi contraproductivă pentru materializarea obiectivelor propuse prin PNRR. Investiția în instruire va aduce beneficii imediate, prin îndeplinirea sarcinilor profesionale în conformitate cu legea19, prin realizarea corectă și la
timp a achizițiilor.
Digitalizarea procesului de achiziție publică
Transformarea digitală a României (obiectiv prevăzut în pilonul II al PNRR) se
aliniază perspectivelor și viziunii, formulate în acest sens, în planul de acțiune
al UE.
Derulare, în timpul pandemiei, a activităților prin telemuncă au arătat că achizițiile publice pot fi transferate în on line, întrucât nu necesită, neapărat, prezența
fizică a angajaților la sediul instituțiilor (de exemplu, la sediul primăriei). Procesul
de achiziție publică este, preponderent, o muncă intelectuală, „energofagă” uman,
și care înglobează activități ce se desfășoară majoritar electronic.
Întrucât toate documentele sunt realizate electronic (de la referatul necesitate,
la procesul-verbal de recepție a produsului/serviciului/lucrării), digitalizarea achizițiilor ar reduce timpul de derulare a lor, de producere a erorilor, dar și de fraudare,
implicit o transparentizare a procedurilor de atribuire a contractelor.
Digitalizarea procesului de achiziție publică va „muta” mare parte din activități
în on line, dacă documentele vor fi predefinite în programul informatic. Se va reduce, substanțial, timpul alocat „plimbării” documentelor, al aprobării lor, se poate
cunoaște, în orice moment, locul și stadiul lor.
Comisia Europeană, 2020. ProcurCompEU – Cadrul european de competențe pentru profesioniștii
din domeniul achizițiilor publice. [online] Available at: <https://ec.europa.eu/info/sites/default/files/
procurcompeu_ecf_for_pp_ro_0.pdf> [Accessed 5 June 2021].
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Îndeplinirea acestui deziderat – digitalizarea achizițiilor – poate fi realizată
dacă se acționează pe două planuri:
– orizontal, în cadrul fiecărei entități, unde managerii trebuie să investească
în: laptopuri, semnături electronice și un program informatic de gestionare a documentelor achiziției, interconectat la programul de stocuri, dar și la cel contabil
(pentru verificare existență buget, înregistrare facturi marfă etc);
– vertical, de realizare a unei platforme electronice, accesată de toți „actorii”
din achiziții: autorități contractante, operatori economici, instanțele de judecată,
organismele de verificare și control.
Înfăptuirea planului orizontal presupune deschidere din partea managementului instituției, conștientizarea avantajelor unor programe informatice pentru derularea achizițiilor publice: prin munca în on line și telemuncă va fi evitată blocarea
activității, în perioadele în care salariații trebuie să lucreze în afara spațiului de
birou, ori când nu se pot garanta condițiile sigure de muncă la birou; cunoașterea,
în orice moment, a stadiului fiecărui document, a fiecărei sarcini; reducerea circuitului documentelor; comunicarea eficientă între angajați; trasabilitatea documentelor este asigurată de contorizarea realizată de program și de utilizarea semnăturii
electronice de către fiecare angajat.
În plan vertical, trebuie realizate platforme electronice/portaluri de achiziții
publice accesibile tuturor participanților la aceste procese. La nivelul României,
există portalul SEAP- sistemul electronic de achiziții publică (din siteul www.e-licitatie.ro). Astfel de platforme ar trebui dezvoltate în mai multe direcții: să permită
accesul tuturor celor implicați în achiziții la documentele/informațiile pe care le
cuprinde; să permită interacțiunea (facilă) dintre autoritățile contractante și ofertanți, pentru configurarea unei bune strategii de aprovizionare; să cuprindă prescripții tehnice/condiții stabilite pentru anumite produse, implicit documentații de
atribuire standardizate pentru produsele/serviciile de interes; să cuprindă o bază
de furnizori a căror eligibilitate să fie verificată, actualizată constant; să permită
interconectarea cu programele informatice de gestionare a documentelor, ale entității; să includă o secțiune de acces a instanțelor de judecată și a organismelor de
verificare și control.
Concluzii
Atingerea obiectivelor din PNRR se poate obține doar prin implementarea, la timp
și în mod corect, a proiectelor privind dezvoltarea durabilă. Un rol important în
realizarea acestor proiecte îl joacă achizițiile publice, iar succesul derulării lor va fi
dat de gradul de planificare a achizițiilor, de organizarea internă a fiecărui participant la procesul de contractare (autorități contractante și operatori economici), de
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pregătirea personalului implicat (de la director până la livrator), de digitalizarea
procesului în toate etapele (întocmire documentații de atribuire, ofertare, evaluare
oferte, derulare contract etc.).
Prin modificările aduse sistemului de achiziții publice se va diminua sarcina administrativă, birocrația, va crește gradul de transparență a atribuirii contractelor,
se va înregistra o reducere a fraudelor și corupției20.

Recomandarea Comisiei (UE) 2017/1805 cu privire la profesionalizarea achizițiilor publice.
Construirea unei arhitecturi pentru profesionalizarea achizițiilor publice, 2017. Jurnalul Oficial [online] L 259, pp. 28–31. Available at: <https://eur-lex.europa.eu/legal-content/RO/ALL/?uri=CELEX:32017H1805> [Accessed 10 June 2021].
20

Educație, informare, responsabilizare
Armata Selectării Atente a Plasticului (ASAP):
reciclare pentru următoarea generație
Andrei Borțun

Din 3 iulie, în UE se aplică Directiva privind limitarea impactului unor produse de
plastic asupra mediului, iar unele dintre acestea, precum farfurii și tacâmuri de unică folosință, paie sau bețișoare de urechi, nu vor mai putea fi puse pe piață în statele membre, potrivit comisarului UE pentru Mediu, Oceane și Pescuit, Virginijus
Sinkevičius1. În 2019, Uniunea Europeană a adoptat noi reguli privind materialele
plastice de unică folosință, fiind lider în lupta globală contra poluării mărilor cu
plastic. Aceasta este necesară pentru că, din peste 12 milioane de bucăți de gunoi
găsite în și în jurul râurilor, oceanelor, țărmurilor și fundului mării și analizate de o
echipă formată din oameni de știință, opt din 10 articole erau din plastic (conform
BBC2). Un alt studiu recent, realizat de Universitatea din Cadiz, arată că între 307
și 925 de milioane de articole de gunoi plutitor călătoresc de-a lungul râurilor europene până la mare în fiecare an. Plasticul a constituit aproximativ 80% din acest
gunoi. În fiecare an, se produc 400 de milioane de tone de plastic, iar 40% din această cantitate este transformată în produse de unică folosință - plastic pe care îl vom
folosi o singură dată înainte de a fi aruncat. Experții cred că, până în 2050, cantitatea de plastic din ocean va cântări mai mult decât cantitatea de pește din ocean.
Cât despre situația la nivel local, România se află pe locul 26 din cele 27 de ţări
membre ale Uniunii Europene în ceea ce privește rata colectării și reciclării deșeurilor municipale3. În 2019, rata deșeurilor municipale reciclate era de 11,5% din
totalul de deşeuri. Dintre materialele reciclabile cele mai mari procente le au plasticul (9,9%) și hârtia și cartonul (9,9%), amândouă reprezentând deșeuri generate în
cantități mari în instituțiile de învățământ. România produce 5,8 milioane de tone
https://www.hotnews.ro/stiri-mediu-24840847-produsele-din-plastic-care-vor-interzise-din-iulie-interviu-virginijus-sinkevicius-comisar-european-pentru-mediu-despre-decizia-care-schimba-stilul-viata.htm
2
https://www.bbc.com/news/science-environment-57436143
3
https://www.digi24.ro/stiri/actualitate/politica/romania-pe-locul-26-la-reciclarea-deseurilor-dintre-cele-27-de-state-ue-un-proiect-udmr-propune-taxe-mai-mari-pentru-gunoiul-produs-1560853
1
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de deșeuri pe an, cu o medie de 272 kilograme pe an pe cap de locuitor. 56% din
totalul de deșeuri este materie organică, 9,9% hârtie și carton, 9,9% plastic, 4,1%
sticlă, 2,3% metal și 17,8% alte deșeuri. În plus, în baza Legii nr. 132/2010 (cu modificări ulterioare) privind colectarea selectivă a deșeurilor în instituțiile publice și
a Legii nr. 211/2010 (cu modificări ulterioare) privind regimul deșeurilor, România
are obligația de a colecta selectiv deșeurile în toate unitățile de învățământ de pe
teritoriul țării. Cu toate acestea, în realitate, școlile din România nu beneficiază de
o infrastructură funcțională de colectare a deșeurilor.
Program pilot pentru un mediu fără plastic în școlile din România
Aceste date demonstrează că remedierea situației nu este lupta unei singure generații. Colectarea selectivă a deșeurilor în vederea reciclării trebuie s-o facem noi, următoarea generație și cele de după. Așa a început povestea demersului nostru pilot.
ASAP (Armata Selectării Atente a Plasticului) este un program de responsabilitate
socială, inițiat de The Institute și susținut de Lidl România (concretizat și într-o
platformă), care urmărește să genereze schimbare în comportamentul adolescenților față de plastic, de la utilizare la colectarea selectivă și reciclare.
Start în forță
În primele luni de la lansarea din iunie 2020, ASAP s-a axat pe promovarea importanței implicării individuale pentru a opri poluarea cu plastic și pe generarea
de materiale educative în acord cu universul tinerilor - animații, piese semnate de
artiști cunoscuți, dar și interpretări ale problematicii plasticului expuse de creatorii
de conținut pe care adolescenții îi urmăresc. Treptat, ASAP a devenit o mișcare
națională care numără peste 5.000 de ambasadori în rândul adolescenților. Acum,
ambasadorii ASAP doresc să poată aplica ce au învățat și să contribuie activ la un
mediu fără plastic chiar în școlile lor.
Programul pilot vine ca un răspuns la dorința reală de implicare a tinerei generații pentru un mediu curat și o conduită civică adaptată realităților europene
și globale. Platforma ASAP este locul de întâlnire al tuturor adolescenților din România care înțeleg, poate mai bine decât mulți dintre adulți, importanța și, mai
ales, urgența atunci când vine vorba de a ne implica pentru rezolvarea problemelor
legate de mediu. Astfel, cei 5000 de ambasadori care au venit alături de noi din
iunie până acum ne cer un lucru foarte simplu – să poată să aplice tot ce au învățat
despre deșeuri în școlile lor. În numele lor, am lansat în luna noiembrie 2020 o
petiție prin care solicităm autorităților să pună legea în aplicare și să transforme
toate școlile din România în locuri funcționale pentru colectarea selectivă a deșeurilor în vederea reciclării. Astăzi, după peste 18.000 de semnături strânse și discuții
instituționale extrem de fructuoase, ne bucurăm să putem anunța primul pas – un

700 / Caiet documentar 6 România sustenabilă

proiect pilot pe care îl demarăm alături de partenerii de la Primăria Sectorului 6 și
ISMB prin care ne propunem să punem la punct un model de succes pe care apoi
să îl putem replica la nivel național, în parteneriat cu autoritățile locale și centrale
relevante.
De la ambasadori la programul pilot
Începutul programului pilot al ASAP, aflat acum în plină desfășurare, a fost o petiție4. Așa au aflat Guvernul României, Ministerul Educației, Ministerul Mediului
și autoritățile administrației publice locale că Vrem colectare selectivă în școli! Până
acum avem aproape 30.000 de semnături din 50,000 și lista este deschisă. Petiția
din 2020 a atras atenția Primăriei din sectorul 6, foarte receptivă față de demersul
nostru.
Așa că, în decembrie 2020, ASAP România, Primăria Sectorului 6 al Capitalei și
Inspectoratul Școlar al Municipiului București au semnat un acord de parteneriat
privind implementarea unui program pilot în cele 41 de școli gimnaziale și licee din
Sectorul 6 al capitalei pentru a crea un model funcțional și eficient de infrastructură logistică și umană pentru colectarea selectivă a deșeurilor în vederea reciclării.
Alături de ASAP și Primăria Sectorului 6, Inspectoratul Școlar al Municipiului București și-a anunțat disponibilitatea de a facilita extinderea infrastructurii de colectare selectivă la nivelul întregii capitale. Primele etape ale programului implementat
în sectorul 6 au constat în auditarea unităților de învățământ, stabilirea nevoilor
logistice ale școlilor și susținerea activă a educației pentru mediu în unitățile de
învățământ din capitală, astfel încât în toamna anului viitor Bucureștiul să fie un
model de bună practică pe care, alături de partenerii instituționali, platforma ASAP
să îl poată implementa la nivel național.
Trecerea la nivelul următor
În aprilie 2021, ASAP România și Primăria Municipiului Brașov au semnat un acord
de parteneriat privind extinderea națională a programului ASAP care urmărește
crearea în școlile din România a unui model funcțional și eficient de infrastructură
logistică și umană pentru colectarea selectivă a deșeurilor în vederea reciclării. Brașovul este primul oraș care se alătură la nivel național inițiativei ASAP.
Semnarea acordului de parteneriat cu Primăria Municipiului Brașov reprezintă primul pas pe care proiectul ASAP îl face pentru extinderea la nivel național a
inițiativei noastre de a crea cea mai mare infrastructură logistică și umană funcțională pentru colectarea selectivă a deșeurilor în vederea reciclării în școlile din România. Ne bucurăm că programului pilot din Sectorul 6 al Capitalei se alătură acum
și municipiul Brașov și ne propunem ca în anul școlar 2021 – 2022 să extindem
4

https://asap-romania.ro/petitie
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programul ASAP de colectare selectivă în toate reședințele de județ din România și
în celelalte sectoare din București, urmând ca până în 2025 programul să fie implementat și preluat la nivelul întregii țări. În Brașov programul va fi implementat în
70 de unități de învățământ.
Pasul următor: Constanța
În iunie 2021, Inspectoratul Școlar Județean Constanța, ASAP România și Primăria
Municipiului Constanța au încheiat un acord de parteneriat privind extinderea națională a programului ASAP. Acesta urmărește să creeze în școlile din Constanța un
model funcțional și eficient de infrastructură logistică și umană pentru colectarea
selectivă a deșeurilor în vederea reciclării. ASAP ajunge astfel în 99 de unități de învățământ din municipiul Constanța odată cu începerea anului școlar 2021 – 2022.
„Eu am trăit vremurile când banala pungă de plastic era folosită până se tocea,
iar copiii își cumpărau bilete la cinema cu banii obținuți pe câteva sticle predate la
alimentară. Acum trăim într-o societate liberă, însă trebuie să ne asumăm și responsabilitățile ce ne revin pentru a trăi într-un mediu curat, pe care trebuie să îl
protejăm. Susțin cu toată convingerea campania de colectare selectivă în școli pentru că, numai învățându-i pe copiii de azi, vom avea adulți responsabili în viitor”, a
declarat Vergil Chițac, primarul Municipiului Constanța.
Acestea sunt câteva din succesele repurtate de ASAP. Până în 2025, vom depune toate eforturile și vom face tot ce ne stă în putință pentru a ne atinge ținta.
Țineți-ne pumnii!

Școli verzi – puterea de transformare a educației
de mediu1
Felicia Ienculescu-Popovici

Ideea de a introduce în curriculum-ul predat în școlile din România o formulă de
educație de mediu la care să contribuie cadre didactice și reprezentanți ai unor
ONG-uri cu experiență în eco educație a apărut după mulți ani în care profesorii
și reprezentanții societății civile colaboraseră la activități extracurriculare pe teme
de mediu.
Un proiect extracurricular însemna pentru profesori ore în plus, neremunerate, iar pentru elevi timp petrecut la școală, după orele obligatorii. Proiectele extracurriculare se desfășurau doar în anumite județe sau chiar în anumite școli din
unele județe, într-o perioadă determinată de timp, impactul lor fiind astfel foarte limitat în generarea unor schimbări de atitudine și de comportamente față de mediu.
O formulă de educație de mediu permanent disponibilă, sustenabilă, care să fie
predată de profesori plătiți de sistem pentru munca lor și la care elevii să participe
în timpul programului școlar a început să fie explorată în anul 2013 de trei asociații
de mediu care deja colaborau: Greenitiative, WWF România și Viitor Plus. O echipă
numeroasă de experți de mediu, specialiști în științele educației și profesori cu experiență au discutat câteva luni despre cum ar putea să arate o asemenea formulă.
Înainte de a porni la drum, reprezentații celor trei organizații au stabilit împreună
o teorie a schimbării, bazată pe experiența acumulată de fiecare și pe analiza documentelor de pe site-urile Ministerului Educației, Institutului de Științe ale Educației, al unor inspectorate școlare județene și al unor organizații internaționale
precum ONU sau Comisia Europeană.
Din fericire, în acea perioadă mai erau disponibile Granturile SEE 2009-2014,
cu o componentă dedicată finanțării prin concurs a unor proiecte de mediu, care a
permis realizarea proiectului Școli verzi în 2014-2016. În 2017, în urma unei alte
finanțări prin programul Împreună cu Lidl pentru un viitor mai bun, auxiliarele opMaterial preluat din Caietul Documentar 5 „Calitatea Vieții Tehnologie în retroumanism Viitorul cu puterea comunităților”, Marius Stoian, Magor Csibi, Grațian Mihăilescu (coordonatori),
Editura Club România, 2020
1
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ționalului au fost traduse în engleză și au fost publicate resurse digitale noi pentru
profesori. Fără finanțare pe măsura nevoilor și obiectivelor sale ambițioase, un
astfel de proiect nu ar fi existat.
De ce avem nevoie de educație de mediu în școlile din România
România s-a confruntat în ultimii 20 de ani cu dezbateri majore în rândul societății pe teme de mediu. Subiecte precum proiectul minier Roșia Montană,
exploatarea gazelor de șist, afectarea râurilor de munte prin proiecte de micro-hidrocentrale, tăierile ilegale de păduri și distrugerea pădurilor virgine, problema
gestionării deșeurilor și, în ultimii ani, schimbarea climei și poluarea aerului au
generat dezbateri intense în societate, demonstrații, marșuri, chiar conflicte de
stradă. Reacția societății la diversele crize de mediu a fost foarte diferită de discursul politicienilor care puneau pe primul loc „creșterea economică”. Un astfel
de discurs a fost acceptat în primii ani de după 1989 de un public format într-un
sistem de învățământ care a promovat decenii la rând ideea că mediul este un sac
fără fund de resurse, pe care oamenii au datoria să le exploateze la maximum. Dar
același tip de discurs a generat o contrareacție foarte puternică, mai ales după
2010, în rândul unor cetățeni care fuseseră expuși între timp la o altă viziune
față de mediu, prin studii în țară și în străinătate, prin implicarea în proiecte ale
ONG-urilor și prin informare.
În acest context, destul de turbulent din punct de vedere al dezbaterilor pe
teme de mediu, s-au născut în perioada 2013-2016 Platforma Școli verzi și opționalul de mediu și dezvoltare durabilă Eco educație pentru Școli verzi.
Ce ne-am propus
În primul rând, ne-am propus să colaborăm, mai multe organizații, mai mulți
profesori. O glumă care circula în echipă era legată de numărul mare de susținători și colaboratori care trebuia menționat în prezentări: doar la superproducțiile
Disney sau Pixar mai văzusem rulând pe ecrane, la finalul filmelor, o asemenea
avalanșă de nume. Într-adevăr, Platforma Școli verzi și opționalul Eco educație
pentru Școli verzi sunt rodul muncii a sute de oameni: profesori, eco educatori din
ONG-uri, creativi, programatori, arhitecți de programe, experți în educație. Dacă
am reușit să facem un proiect care să răspundă simultan mai multor nevoi de
înnoire a sistemului educațional românesc, acest lucru s-a datorat dorinței sincere de a colabora, de a asculta mai multe opinii, de a primi feedback și expertiză.
Începând cu cei 14 profesori-autori selectați din 6 județe și încheind cu testarea
auxiliarelor create, realizată împreună cu 56 de profesori și peste 5000 de elevi
din 13 județe, părerea tuturor a fost importantă și ne-a ajutat să rafinăm formula
de eco educație.
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În al doilea rând, nu ne-am propus să luptăm împotriva „sistemului”, ci să-i
valorificăm oportunitățile, mai ales deschiderea către colaborarea cu ONG-urile. De
aceea nu am ales varianta de lobby pentru a introduce în planul-cadru de gimnaziu o nouă materie școlară obligatorie ci pe cea a promovării unui opțional care să
fie ales de profesor, elevi și părinți dintre alte opționale, conform unei proceduri
transparente, democratice2. În ultimii ani au existat destul de multe presiuni din
partea unor grupuri de a introduce noi materii școlare în trunchiul comun, deși, în
același timp, creștea presiunea din sens opus, din partea asociațiilor de părinți, de
a reduce numărul de ore pe care elevii sunt obligați să le petreacă la școală. În acest
context marcat de presiuni contradictorii, existența unei componente de „curriculum la decizia școlii” în cadrul curriculum-ului național - prin care un profesor poate propune unei clase un anumit opțional - ni s-a părut o oportunitate. Pe
lângă deschiderea instituțională, o altă oportunitate extraordinară a reprezentat-o
deschiderea personală a cadrelor didactice către colaborări cu ONG-urile și către
formule inovatoare de educație. Am avut surpriza să primim la apelul nostru de selecție pentru profesori-autori CV-uri ale unor inspectori școlari, ale unor profesori
metodiști sau ale unor cadre didactice care contribuiseră deja la manuale școlare și
la programe de opțional. La cursurile pe care le-am organizat în cele 6 județe în care
a fost pilotat proiectul, am cunoscut profesori cu realizări remarcabile care erau
interesați să exploreze eco educația.
În al treilea rând, ne-am propus să facem eco educație folosind conținuturi
specifice noi, deja utilizate în Occident dar aproape inexistente în învățământul
gimnazial din România. Am hotărât să fim foarte îndrăzneți și să nu mai repetăm
și noi la nesfârșit, așa cum se întâmplă în multe manuale, sloganuri și texte despre
„poluarea apei”, „poluarea solului” etc.. În schimb, am decis să scriem texte originale (autor principal fiind Cătălina Murariu) despre serviciile ecosistemelor și
amprenta ecologică, bine ancorate în realitățile din România, cu multe studii de
caz locale. Cu alte cuvinte, am ales să povestim într-un limbaj pe înțelesul tuturor
despre „ce ne oferă natura” (servicii de suport, de furnizare, de reglare, culturale)
și despre impactul nostru, al oamenilor, asupra naturii, prin amprenta noastră ecologică (amprenta hranei, a locuinței, a bunurilor pe care cumpărăm, a mijloacelor
de transport cu care călătorim). Nu am ales o abordare pur teoretică ci mai curând
experiențială a acestor conținuturi, prin activități, experimente, explorare locală a
mediului. Feedback-ul primit de la profesorii care predau opționalul a relevat faptul
că elevii apreciază foarte mult aceste conținuturi și faptul că pentru prima dată o
materie este conectată atât de profund la viața cotidiană.3
2
Aceeași abordare e preferată și în majoritatea țărilor europene. Vezi Pierre Giolitto ed., Environmental Education in the European Union, Luxemburg, Office for Official Publications of the European
Communities, 1997
3
Concluzia a rezultat din chestionarul aplicat la 19 profesori care au susținut opționalul în anul
școlar 2018-2019. Chestionarul a fost realizat de Carmen Pădurean, WWF Romania.
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Ne-am mai propus să realizăm o platformă online unde profesorii interesați să
folosească kit-ul educativ primesc acces prin completarea unui scurt formular. La
finalul proiectului finanțat de EEA – Fondul ONG erau 300 de profesori înscriși pe
Platformă. Deși timp de 3 ani nu au mai fost resurse pentru promovarea Platformei
Școli verzi, profesorii se înscriu în continuare, depășind la jumătatea anului 2020
numărul de 950 de persoane. Platforma online e administrată de Asociația Greenitiative iar relația directă cu profesorii care doresc kit-ul educativ e gestionată de
WWF România, care continuă să susțină voluntar Platforma Școli verzi.
Inovație în educația din România
Poate cel mai interesant lucru despre acest opțional este faptul că este unul dintre
puținele opționale transdisciplinare care pot fi predate în școlile gimnaziale din România. Prin acest opțional de „mediu și dezvoltare durabilă” elevii leagă de fapt informații disparate primite la materii precum biologia, geografia, chimia, fizica sau
educația tehnologică. În școala românească nu ducem lipsă de conținuturi complexe, ci mai curând de conectare între ele și de aplicare în viața reală. Ecologia este în
sine o știință de sinteză și poate că rolul ei de vector de transdisciplinaritate pentru
materiile școlare este încă subestimat.
O altă inovație este faptul că am decis, împreună cu profesorii-autori și cu consilierea unor directori de școală, inspectori și experți în educație, că acest opțional
poate fi predat de orice profesor, indiferent de specializarea sa. Chiar dacă majoritatea profesorilor care aleg să predea acest opțional sunt profesori de științe (și de
engleză pentru varianta în limba engleză) există totuși și profesori de alte specialități care l-au predat cu mare succes4.
Opționalul Școli verzi este deschizător de drumuri și la capitolul învățământ
digital: pentru a sprijini efortul profesorilor care predau acest opțional a fost creat
un manual digital interactiv care nu necesită instalarea unor aplicații suplimentare
și nu este dependent de funcționarea conexiunii la internet (pentru a nu descuraja
școlile din mediul rural, unde o conexiune de calitate la internet poate fi încă o
provocare). Manualul elevului, Ghidul profesorului și Culegerea verde sunt 3 materiale
digitale în care s-au investit mii de ore muncă de către câteva zeci de persoane, sub
coordonarea Cătălinei Murariu (WWF România) și a Feliciei Ienculescu-Popovici
(Greenitiative). Manualul elevului are o grafică digitală originală, un grad mare de
interactivitate și un bogat conținut multi-media, ceea ce îl face extrem de atractiv.
4
A fost publicată o lucrare pentru obținerea gradului 1 a prof. Maria-Cristina Boiangiu, care
a predat opționalul Școli verzi la Liceul Teoretic „Eugen Lovinescu” București și care documentează
și analizează din perspectiva științelor educației modul în care arta și eco educația prin opționalul
Școli verzi pot face sinergii pentru dezvoltarea unor competențe și a unor atitudini ale elevilor. Vezi
Maria-Cristina Boiangiu, Transferul exprimării creative a copiilor și tinerilor din domeniul artelor plastice
către viața cotidiană, București, Universitatea de Arte București, 2017
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Mulți dintre profesorii și elevii care îl folosesc recomandă acest material în diverse
contexte, ceea ce a facilitat o diseminare organică la nivel național, după un an de
pilotare în 6 județe. Auxiliarele digitale nu au nevoie de tipărire pe hârtie (un opțional de eco educație care să nu exploreze utilizarea unor auxiliare digitale ar fi fost
inadecvat scopului pentru care a fost creat) și pot fi utilizate la nesfârșit, fără să se
deterioreze, de către un număr infinit de elevi.
O altă noutate o reprezintă învățarea în natură. Profesorii și elevii sunt încurajați să petreacă cât mai multe ore de opțional în natură, în afara clasei, explorând
curtea școlii sau împrejurimile ei. Culegerea verde este o colecție de jocuri, activități
și experimente care se pot desfășura în aer liber și care completează conținuturile
teoretice. Pe canalul de YouTube Școli verzi profesorii care iau în considerare predarea acestui opțional au ocazia să vadă mai multe filmări realizate cu profesori și cu
elevi în care lecțiile se desfășoară parțial sau total în aer liber. Există din ce în ce mai
multe cărți și studii care documentează un fenomen de alienare digitală a copiilor
și tinerilor, care se îndepărtează tot mai mult de natură și caută refugiu în lumi virtuale5. Elevii care participă al un astfel de opțional au ocazia să folosească manuale
digitale dar și să exploreze natura din comunitatea lor, într-o formulă echilibrată.
Școli verzi este un opțional flexibil și ușor de adaptat la contextul local. Prin
programa analitică, profesorii sunt încurajați să ancoreze conținuturile în contextul local, să folosească studii de caz locale. Poate acest lucru explică faptul că varianta în limba română a opționalului a fost primită cu entuziasm atât în mediul urban
cât și mediul rural.
O noutate pentru sistemul de învățământ din România o reprezintă și combinația de formal-nonformal. O parte semnificativă din orele de opțional este dedicată dobândirii unor cunoștințe de management de proiect și de lucru în echipă
pentru a selecta o problemă locală pe care echipa clasei să încerce să o rezolve printr-un proiect. Elevii pot dobândi astfel abilități de cetățenie activă, implicându-se
în identificarea și rezolvarea problemelor locale. Mari-Elena Belciu, inspector școlar
la disciplina geografie la ISJ Călărași și profesor autor Școli verzi a participat de
multe ori la lecții de acest tip: „Din asistențele la activitățile teoretice și practice din
școlile județene unde se folosește opționalul Școli verzi, am constat că elevii sunt
capabili să interpreteze, să analizeze, să formuleze și să exprime opinii personale și
pertinente legate de specificul naturii în orizontul apropiat/ ținutul natal, să interpreteze noile relații dintre oameni și mediu. Flexibilitatea programei de opțional a
permis modernizarea procesului de predare, renunțându-se la tendința ,,ce trebuie predat” în favoarea noului concept ,,ce trebuie format la elevi”, respectiv alternative pentru o hrană sănătoasă, consum responsabil, reciclarea deșeurilor etc.”
5
Vezi Richard Louv, Last Child in the Woods-Saving our Children from Nature-Deficit Disorder, Algonquin Books, 2008
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Documentarea schimbărilor produse
În 2017, am solicitat unor profesori care predau opționalul eco educație pentru
Școli verzi să contribuie la un material digital de bune practici pentru „proiectele
verzi” realizate în timpul orelor de opțional. A rezultat un material6 în care fiecare
profesor a avut ocazia să spună ce proiect au ales elevii, ce obiective au avut, ce au
reușit să facă, care e părerea elevilor despre proiect. Ceea ce este foarte interesant
e că în majoritatea cazurilor, alegerea proiectelor și a obiectivelor arată că eco educația făcută prin opțional și-a atins obiectivele, elevii coordonați de profesori fiind
capabili să analizeze cu maturitate probleme de mediu locale (poluare prin depozite
ilegale de deșeuri, poluarea surselor de apă, surse de hrană locală, identificarea și
conservarea speciilor de plante locale, tăierile ilegale de păduri etc.) și să propună
soluții autorităților, publicului larg și altor organizații locale cu care au colaborat.
În încheiere, aș cita doi profesori care au trecut prin experiența opționalului
Școli verzi, pentru a afla în ce măsură ei și elevii lor au fost influențați opționalul
Școli verzi și ce și-ar dori mai departe:
Dacă în primul an de predare a opționalului am început să gândim
verde doar spre finalul anului școlar, când am desfășurat primul nostru proiect de amenajare a interiorului școlii, în anii care au urmat am
reușit să gândim verde tot timpul anului și în orice context. Am trecut
la grădina școlii, apoi la perimetrul orașului și anul trecut ne-am făcut
auziți la nivel național și internațional.
Elevii au inițiat două proiecte de protejare a mediului cu care au
participat la competiția Change Architects. Primul proiect, Supereroul
4R – Redu, Reciclează, Refolosește, Refuză Plasticul, a câștigat locul I pe
țară și ne-a trimis la Nivelul II Accelerare. A trebuit să gândim un alt
proiect, Deșeurile – cea de-a șaptea resursă, cu care am câștigat tot locul
I și o echipă de 15 elevi, care studiau acest opțional, a reprezentat țara
noastră la Conferința Internațională I CAN – Children’s Global Summit
de la Vatican, unde copii au prezentat Papei Francisc povestea lor de
schimbare a unor mentalități, a unor comportamente, a unei școli și a
unei comunități.
La Lehliu-Gară, am făcut ca verdele să nu fie doar o culoare, ci un
mod de a trăi.
Ioana Rucăreanu, prof. geografie,
Școala Lehliu-Gară. Jud. Călărași
În primul rând, un elev sau adult ar trebui să conștientizeze foarte
clar modul în care stilul lui de viață afectează planeta. Din momen6

Cătălina Murariu și Elena Carmen Pădurean, ed. Ghid pentru proiecte verzi de impact, 2017
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tul acela, fiecare persoană trebuie să încerce să facă schimbări și să
și le asume. Să trăiască mai sănătos și mai verde, să reducă folosirea
combustibililor care poluează, să refolosească materialele acolo unde
se poate. Nu în ultimul rând, să selecteze deșeurile și să recicleze. Miar plăcea ca acest opțional să fie inclus în toate școlile, atât în limba
română, cât și în limba engleză, pentru educarea noilor generații.7
Cristina Nechifor, prof. limba engleză,
Școala Gimnazială nr.10, Botoșani

7
Articol publicat pe www.vice.com de Iulia Roșu, 20.09.2019 https://www.vice.com/ro/article/8xw5vp/profesoara-din-botosani-care-lupta-pentru-mediu

Școala de la Bunești: Citește și construiește
Lege et labora1
Petre Guran, Ana-Maria Goilav

Câteva date
• şcoală de vară în desfăşurare, 12 sesiuni (2008-2019), exerciţii de reflecție
asupra câtorva dintre marile cărți ale umanității şi machete de studiu de arhitectură, scara 1:1
• 870 studenți, 100 profesori invitați (arhitectură, artă, științe exacte și umaniste), 16 meșteri și echipele lor, săteni
• 7 monostructuri – experimente constructive, inovaţii cu tehnici contemporane şi materiale naturale (lemn, pământ, cărămidă, piatră)
• o cronică de șantier: Acasă. Școala de la Bunești. Oameni, cărți, case, Ana-Maria Goilav și Petre Guran, București, Editura Universitară Ion Mincu, 2017
• identificăm potențialul arhitecturii vernaculare pentru creația contemporană şi promovăm cultura arhitecturală prin relevee, chestionare, consemnări de tip
reportaj
• formăm cea mai tânără generaţie de reprezentanţi ai tradițiilor creative
www.bunesti.ro
Tradiţii creative şi materiale naturale în arhitectura contemporană
Ce este, totuşi, tradiția? – student la arhitectură, octombrie 2018
Școala de la Bunești îşi propune, de 12 ani, o reflecţie activă, sub forma unui
şantier experimental, pe tema tradiţiei în arhitectură. Profesori, studenţi şi meşteri, am construit până astăzi mai multe machete de studiu la scara omului, 1:1,
realizate exclusiv din materiale naturale şi în mare parte locale: lemn, pământ, cărămidă arsă, piatră. Totul se întâmplă într-o poiană de pe Valea Vâlsanului, din satul
Zărneşti, comuna Mălureni, judeţul Argeş. O moşie pierdută şi recuperată, exproMaterial preluat din Caietul Documentar 5 Calitatea Vieții. Tehnologie în retroumanism. Viitorul
cu puterea comunităților, Marius Stoian, Magor Csibi, Grațian Mihăilescu (coordonatori), Editura Club
România, 2020
1
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priată de regimul comunist şi redată astăzi publicului larg sub forma unui parc de
arhitectură unic în România, care găzduieşte o comunitate universitară emergentă.

În 2008, când am început lucrul la prima machetă, prezenţa noastră a fost întâmpinată în vecinătatea rurală de curiozitate reverenţioasă faţă de orăşenii care se
întorc la pământ, amestecată cu mitologia politică postcomunistă a revenirii boierilor. Doar că, spre surprinderea localnicilor, care se modernizează alert cu polistiren,
faianță şi ţiglă de tablă, „boierii” au început să ridice ziduri venite parcă din adâncul
timpurilor, cu cele mai modeste materiale: fundaţii din pământ, pereţi de chirpici,
tavane din nuiele, învelitori din șiță. O arhitectură părăsită în România de astăzi
din rațiuni progresiste, considerată inferioară tehnologic şi aflată astfel în mod nedrept la limita legalităţii, în lipsa normativelor specifice de construcţii.
Istoria „ilegală” a arhitecturii
Una dintre cele mai diseminate ştiri în mediul online recentă vreme este aceea că
Sagrada Familia, faimoasa catedrală neterminată a lui Gaudi din Barcelona, nu are
autorizaţie de construire. Nici biserica episcopală din Curtea de Argeş nu are autorizaţie, nici Sfântul Nicolae Domnesc; mai mult ca sigur, nu au nici memoriu tehnic, nici expertiză de structură, nici ştampilă de verificator! Realizăm că practica
este răspândită la monumentele din întreaga Muntenie – ne găsim de-a dreptul în
faţa constatării că întreaga istorie a arhitecturii premoderne universale este, din
perspectiva viziunii contemporane birocratice, ilegală. În raport cu normativele de
construcţie actuale, vechile arce şi bolţi din zidărie nu sunt cu putinţă. Aceste normative constituie de altfel principalul motiv pentru care materialele naturale sunt
astăzi ostracizate în zona preocupărilor pentru design, în registrul finisajelor, al
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„cojii” arhitecturii, al peretelui nestructural şi al termoizolaţiilor. În paralel, odată cu filosofia caselor pasive energetic şi a locuirii etanşe, aşa numita arhitectură
ecologică încearcă să se impună ca versiunea la zi, ameliorată, a acelei arhitecturi
premoderne care folosea materiale naturale, şi promite o ofertă de nerefuzat, prin
noua generaţie de materiale reconstituite, materiale inerte, ideale pentru proiectant şi constructor, dar nu pentru beneficiar. Lemnul lamelar şi panourile CLT
(cross-laminated-timber) sunt preferate lemnului masiv, ca de altfel orice fibră vegetală descompusă şi folosită ca ingredient pasiv în diverse combinaţii de prefabricate portante sau de închidere.
Între arhitectură şi design, locul face în mod dramatic diferenţa. Dacă designul
este prin natura lui nomad, circulând astăzi cu tot mai mare uşurinţă dintr-o parte
în alta a lumii, locuinţele păstrează încă ceva din rezultatul sedentar, unic şi irepetabil al confruntării noastre cu locul: confruntare a culturii, nevoilor şi capriciilor
contemporane cu memoria locului, a ambiţiilor efemere cu bunul gust şi buna măsură etern valabile.
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De la zid la vid. Timpul arhitecturii
Arhitectul modern a fost educat să se preocupe de vid, de golul obţinut prin delimitarea spațiului, în timp ce arhitectul premodern crea pornind de la masă, de la
zid. Cele două moduri de gândire opuse ţin de căderea arhitecturii din orizontul
artelor liberale (ştiinţele umane) în lumea artelor spectacolului, de supunerea ei
mecanismelor de consum şi astfel, de raportarea recentă la arhitectură ca la un alt
tip de marfă. Din fosta artă a reflecţiei şi a discernământului, a vastei erudiţii, nu
a mai rămas mare lucru. Noua arhitectură se justifică exclusiv prin apartenenţa la
cultura industrială, tehnologică şi prin calitatea de a epata, instant şi facil, gustul
public alterat de globalizarea falsului.
Pe de altă parte, principala resursă a arhitecturii premoderne o reprezenta
timpul. Tradiția este un proiect ereditar, care începe într-o generaţie şi se termină
în alta. Constructorul premodern nu este un inventator solitar, ci mai degrabă un
inovator discret şi autentic, care porneşte de fiecare dată din pole position, de la
descoperirile părinţilor săi. Şantierul tradiţiei, în care fiecare asiză este o generaţie
fixată în mortarul unei istorii imemoriale, a fost pentru prima dată abandonat de
arhitectul modern. Prestator de servicii grăbit, asemeni lumii în care trăieşte, el nu
mai are timp şi a învăţat să înlocuiască, încă din şcoală, compentenţa cu competitivitatea. De cele mai multe ori private de răgazul problematizării, proiectele lui sunt
un asamblaj eficient de prefabricate, detalii standardizate şi materiale profesionale,
dublate de o sumă tot mai mare de normative, agremente şi certificări tehnice.
Privit astăzi, filmul şantierului tradiţional pare neverosimil, pentru cantitatea
inacceptabilă de timp implicat în construcţie. Lemnul dezhidratat azi în autoclavă era păstrat la uscat, pe vremuri, 7 ani, pentru a fi bun de pus în operă. Varul
stins stătea în gropi, înainte de a deveni mortar într-o zidărie portantă, cel puţin
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3 ani. Lutul trebuia pregătit cu un an înainte, frământat şi lăsat să treacă printr-un îngheţ. În plus, toate materialele naturale pentru construcţie se recoltau sau
exploatau nu numai dintr-un anumit loc, ci şi la un anumit moment: în repaos
vegetal, uneori după mutilări controlate în cazul arborilor, precum tăierea coroanei
sau incizii la bază cu scopul obţinerii unor componente „specializate”, în funcţie de
rolul jucat în construcţie. Abia apoi, după o lungă aşteptare, putea să înceapă şantierul propriu-zis. Deşi o casă de pământ se ridica repede, într-o vară, nu se locuia
decât începând cu anul următor. Finisajele cu pământ sunt de altfel unele dintre
cele mai cronofage lucrări: fiecare strat de tencuială are nevoie de cel puţin 14 zile
de uscare, înainte să fie aplicat următorul. În sfârşit, casele din materiale naturale
presupuneau un timp ritmic de întreţinere, care se suprapunea peste calendarul
sărbătorilor religioase, dând astfel fiecărei mâini noi de lipitură sau spoială o încărcătură ritualică.
De aici impasul în care se găseşte oricine încearcă să pună faţă în faţă cele două
lumi ale arhitecturii, situate în sisteme de referinţă antagonice.
Produs nou, evoluat, al revoluţiei industriale, care şi-a declinat vehement orice
descendenţă profesională şi culturală, arhitectul modern se vede astăzi nevoit să
îşi accepte eşecul în faţa maşinilor - nu numai a acelora de construit, imprimante
3d performante, ci şi a maşinilor care proiectează, computere şi softuri inteligente
care îl fac, dacă nu încă inutil, cu siguranţă din ce în ce mai irelevant. Cu preţul consumului de energie şi al poluării, alte maşini continuă să îi dăruiască noi materiale
„naturale”, reconstituite şi ameliorate, pentru a construi ceea ce el numeşte iluzoriu „arhitectură ecologică”.

După 12 şantiere, la Şcoala de la Buneşti am conştientizat incapacitatea omului globalizat de a mai raţiona contextual, în termenii regionalismului critic - cu
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alte cuvinte, ai tradiţiei. Chiar şi atunci când lucrează cu lemnul, arhitectul contemporan are reflexele proiectării în beton armat: nu îşi poate imagina uşor altceva
decât o structură în cadre, din stâlpi şi grinzi, nu are cum intui ipostaze alternative
ale materialului structural, cum ar fi centurile sau contravântuirile difuze în masa
unei perete din pământ compactat. În mintea lui, îmbinările din lemn nu se mai fac
inteligent, prin chertări care ţin cont de musculatura fibrei, ci arată ca nişte noduri
rigide din beton armat, paralizate mecanic cu plăcuţe şi prinderi metalice, care lucrează împotriva naturii materialului. Convinşi că standardizarea este calea superioară în scopul reglementării calitative a materialelor, facem eforturi să o aplicăm
şiţei, trestiei, paielor, pământului, pietrei, ignorând calitatea locală, vernaculară,
inefabilă a materialelor naturale. Oare este trestia recoltată iarna în Delta Dunării
soluţia naturală pentru învelitorile caselor din Austria? Sau şiţa din lemn de răşinoase de la munte potrivită pentru casele din Bărăgan, sau chirpiciul cu argilă din
carierele Moldovei la locul lui în zidurile din Tulcea?
Arhitectura cu materiale naturale a murit, la fel cum au murit latina sau greaca veche. Însă asemeni limbilor moarte, arhitectura materialelor naturale rămâne,
la Şcoala de la Buneşti, pe Valea Vâlsanului, aproape de Curtea Domnească de la
Argeş, indispensabilă edificării omului.
Ana-Maria Goilav
Manifestul Școlii de la Bunești
Cu cât viaţa în oraş devine mai sofisticată şi mai confortabilă, cu atât nevoia de
simplitate devine mai mare. „Bucuriile esenţiale” rămân bucuriile primordiale.
Atelierele de la Buneşti nu propun o alternativă la locuirea sedentară urbană, ci
construiesc structuri care invită la un stagiu complementar de locuire minimală,
ascetică, în mijlocul naturii. Sunt ateliere de arhitectură a adăposturilor, a minimului necesar. Simplitatea cultivată la Buneşti este un mod de viaţă. Curajul acestei
simplităţi este radical diferit de confortul senzual al minimalismului modern.
MONOSTRUCTURA
Poiana de la Buneşti este un mare salon sub cerul liber în care se desfăşoară
viaţa unei şcoli, un plan liber în care „plutesc” locuri, puncte de coagulare a comunităţii cărora le corespund forme structurale, autoportante, de o extremă concizie:
monostructuri.
Monostructura presupune identificarea totală formă-spaţiu-structură, prin
angajarea unui singur material, a unei singure tehnici sau a unui singur principiu
constructiv, de la fundaţie la învelitoare.
Sunt folosite exclusiv materiale naturale: lemn, pământ şi piatră. Punerea lor
în operă reprezintă tema majoră de investigaţie şi inovare. Acest purism structural,
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căruia îi corespunde asceza expresiei, face ca locuinţa să tindă spre o sculptură de
locuit: monoxilă, monolitică, monogee.
Monostructura este o meditaţie asupra părţii şi a întregului. Instrumentul
acestei meditaţii îl reprezintă modulul.
Prin materialitatea de camuflaj, homocromă şi mimetică, construcţia se contopeşte cu locul.
Monostructurile sunt forme pure, controlate de proporţii clasice şi impregnate
de simbolismul numerelor.
Monostructurile sunt aşezate cardinal, în lumină, în funcţie de destinaţia lor.
Şcoala de la Buneşti se compune din obiecte casnice la scară mare, realizate de
mâna omului, extrapolări spaţiale ale patului, mesei, scaunului, devenite astfel locuri pentru somn, masă, discuţii. Lumea acestor structuri primordiale este riguros
dependentă de scara omului – anthropos methron.
ARHITECTUL-UCENIC
Arhitectul-ucenic nu îşi propune să producă ceva nou, ci să înveţe. El „face ascultare” de materialul natural de construcţie. Este un apologet al materialului viu,
în stare frustă, pe care îl pune la încercare, căruia îi descoperă energiile constructive
pentru a se lăsa condus de ele în actul edificării. Arhitectul-ucenic nu este un desenator ci un structurist şi un constructor. Procesul de execuţie poate fi reversibil.
Poiana de la Buneşti a devenit un atelier de machete de studiu la scara 1:1,
unde detaliile de execuţie se nasc din experiment. Şantierul are rol iniţiatic. Şantierul este o şcoală vitruviană. Niciodată arhitectul nu ştie de la bun început cum va
arăta în detaliu structura pe care o construieşte. Pe o temă de lucru dată, mijloacele
se descoperă şi se îmbogăţesc pe parcurs.
REFERINŢE CULTE, TEHNICI VERNACULARE, UNICATE NO AGE
Sursele de inspiraţie sunt capodopere simultan ale tehnicii constructive şi ale
purităţii formale din arhitectura premodernă, în care materialul de construcţie natural este suveran. Pentru piatră privim în arhitectura armeană şi siriană, pentru
cărămidă în arhitectura romană imperială, pentru lemn în arhitectura nordică,
pentru pământ în arhitectura mesopotamiană şi arabă. La toate acestea se adaugă
patrimoniul satului românesc. Rezultatul este o formulă proprie, un unicat No Age.
ANAMNEZĂ
Şcoala de la Buneşti evocă în primul rând unul din sensurile vechiului cuvânt
grecesc schole – „timp liber”, şi mai departe eliberarea de timp, ieşirea din timp. A
construi cu piatră, lemn şi pământ înseamnă a-ţi aminti de începuturi, de adăposturile societăţilor arhaice, în cele din urmă a recunoaşte Raiul. Construcţia este
meşteşug iar meşteşugul ţine de revelaţie.
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CASA FACE PE OM.
Deja de mai bine de un secol, casa nu mai are nevoie de cunoaşterea transmisă
prin tradiţie. Pereții şi acoperișul vor putea fi, de la o zi la alta, abandonaţi definitiv
în lada cu vechituri romantice. Casa se îndreaptă accelerat spre un superprodus
tehnologic, ireproșabil, de o luciditate sticloasă. Şi se îndepărtează de arhitectură.
În noaptea lungă a privegherii artelor şi arhitecturii, în inflația de eclectisme
din beton armat, sticlă şi metal şi rusticisme din piatră, lemn şi pământ, creația
finală a atelierelor de la Buneşti nu este casa, ci omul.
Omul contemporan care reproduce gesturile ancestrale ale edificării, care se
îndeletniceşte cu arhitectura ca schole, ca hobby existențial, deprinde meşteşugul
vechi de a gândi şi a simţi, de a se bucura. Exercițiul de arhitectură de la Bunești repune la propriu construcția în mâinile constructorului. Casa îl construieşte pe om.

Comunități și Parteneriate
Clusterele și bioeconomia durabilă și circulară
Christina Leucuta

Teoria economică și practica internațională confirmă rolul clusterelor drept catalizatori ai competitivității bazate pe inovare și internaționalizare. Europa se află în
fața provocării de a deveni o societate echitabilă și prosperă, bazată pe o economie
modernă, competitivă și eficientă din punct de vedere al utilizării resurselor. Mobilizarea actorilor industriali spre o economie curată și circulară prin intermediul
cooperării aprofundate de-a lungul lanțurilor de valoare, precum și utilizarea unor
noi tehnologii, a unor soluții sustenabile și a inovării disruptive sunt critice în atingerea obiectivului menționat mai sus, așa cum este evidențiat și în recentele publicații ale Comisiei Europene, respectiv Pactul Ecologic European (European Green
Deal)1 11.12.2019 și Pactul pentru abilitați (Pact for skills)2 10.11.2020. „Concluziile Consiliului asupra Strategiei Industriale EU: O viziune pentru 2030”3, publicate
în 27.05.2019, scot în evidență rolul clusterelor în implementarea politicii industriale europene, deoarece acestea catalizează cooperarea strategică și structurată
de-a lungul lanțurilor de valoare europene; sprijină inițiativele de politică europeană drept un instrument important pentru promovarea modernizării industriale la
nivel regional; facilitează accesul IMM-urilor la piețe globale și lanțuri de valoare
strategice, încurajează specializarea inteligentă și întăresc cooperarea trans-sectorială, facilitând schimbările structurale și dezvoltarea sectoarelor emergente.
Exista multe definiții ale clusterului. Prof.Michael Porter definește clusterul
că o „concentrare geografica(regiune, tara) de companii interconectate (în special
IMM), furnizori specializați, furnizori de servicii, firme din industrii înrudite, universități, institute de cercetare și asociații de comerț, administrații publice locale
din domenii specifice, care se concurează, dar și cooperează”. Modelul românesc
este cel al trifoiului cu patru foi = Modelul quadruple (întreprinderi/asociații; cercetare; administrație publică locală, catalizatori). Clusterele joacă un rol important în
1
2
3

COM (2019) 640 final Pactul ecologic european 11.12.2019
Pact for Skills: https://ec.europa.eu/social/PactforSkills 10.11.2020
A vision for the European industry until 2030
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creșterea competitivității, inovării și creării de locuri de munca în regiunile Uniunii
Europene. The European Panorama of Clusters and industrial Change 2020 a identificat 3043 clustere, care angajează circa 40%din forță de munca a UE; 150 clustere
sunt considerate de clasă mondială, în termeni de dimensiune, locuri de muncă,
concentrare și specializare.
Cartografierea clusterelor din România
Provocările pentru clustere identificate în rapoartele Comisiei Europene se concentrează pe adoptarea unei abordări mult mai strategice a inovării, sub toate aspectele acesteia (inovare de produs, proces, organizațională și de marketing), pe o
abordare transectorială și integrată, pe diversificarea serviciilor și noi modele de
afaceri, pe un brand propriu și protecția drepturilor de proprietate intelectuala,
pe integrarea în eco-sisteme regionale de inovare și lanțuri de valoare globale, pe
internaționalizare-networking, pe un management performant și al competentelor
resurselor umane, pe cooperarea mediului economic cu entitățile de cercetare etc
În Europa, clusterele operează împreună pe piețele regionale și în consorții europene. Sursele internaționalizării și cooperării trans-regionale în Europa arata o creștere a parteneriatelor inovative comparativ cu exportul tradițional de bunuri (care
rămâne încă semnificativ).
La 1 aprilie 2020, în evidența Ministerului Economiei, Direcția de Politici Industriale și Competitivitate, direcție care coordonează politica de cluster existau 76
de inițiative de cluster, din care 47 de clustere sunt membre ale Asociației Clusterelor din România – CLUSTERO www.clustero.eu, comunitate de bună practică și
organism reprezentativ la nivel național, european și internațional al clusterelor din
România. Mare parte din organizațiile de suport cluster, structuri ce asigură managementul clusterelor constituite în România, au fost supuse de către ESCA (European Secretariat for Cluster Analysis) unui proces extrem de riguros de certificare,
în urma căruia au fost declarate drept structuri de cluster recunoscute la nivel european:- 4 clustere în categoria Gold Label (cea mai bună performanță pentru Europa
de Est); 18 clustere în categoria Silver Label și 58 clustere în categoria Bronze Label.
Din punct de vedere al distribuției geografice și al concentrărilor tematice, clusterele
din România sunt reunite sub forma unor consorții regionale și tematice (textile,
lemn-mobila, agrofood, sanatate, IT și agricultura ecologica) , astfel:
– Consorțiul Clusterelor din Transilvania de Nord (Regiunea Nord Vest);
– Consorțiul Clusterelor din Transilvania (Regiunea Centru);
– Consorțiul Clusterelor din Regiunea de Nord Est;
– Consorțiul Clusterelor „Dunărea de Jos” (Regiunea Sud Est) ;
– Wallachia Hub (Regiunea Sud Muntenia);
– Consorțiul Clusterelor din Regiunea București – Ilfov;
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Incoerența politicii de sprijin a clusterelor a fost unul dintre principalele puncte
slabe ale mediului de cluster din România în ultimii ani. O altă amenințare se ridică
la nivelul clusterelor acționând în sectoare tradiționale (lemn și mobilă; textile, sectorul agro-alimentar). Ecartul de competitivitate dintre Vestul și Estul Europei este
evident, iar sectoarele tradiționale trebuie să devină inteligente sau vor dispărea,
atrăgând după sine consecințe economice și sociale dramatice. În cazul României,
domeniile lemnului și a mobilei, textilelor și cel agro-alimentar au un rol important
în economia națională din punct de vedere al ocupării, contribuției la PIB, exporturilor, dar sunt sectoare „low skilled – low tech”, al căror avantaj competitiv se
bazează pe existența unor capacități de producție și a costului relativ redus cu forța
de muncă. Din acest punct de vedere, o alternativă viabilă este integrarea acestora
în noi lanțuri de valoare industriale în domeniul bio-economiei bazate pe clustere.
Dezvoltarea acestor lanțuri de valoare trebuie să includă măsuri care să accelereze
relațiile trans-sectoriale și inter-regionale în ce privește transferul de cunoștințe și
crearea unei mase critice de întreprinderi Inovarea nu poate prospera în izolare și
clusterele sunt un mediu propice în care antreprenorii și entități diferite de cercetare pot lucra împreună pentru găsirea unor soluții comune la provocările actuale.
IMM-urile reprezintă masa critica a clusterelor. Microîntreprinderile și IMM-urile
alcătuiesc 99 % din totalul întreprinderilor din UE. În prezent, există aproximativ
21 de milioane de IMM-uri cu aproximativ 33 de milioane de angajați, care reprezintă o sursă esențială de spirit antreprenorial și de inovare, aspecte vitale pentru
competitivitatea întreprinderilor din UE.
Rolul Clusterelor în implementarea Strategiilor de specializare
inteligentă
La nivel regional, în Europa, clusterele joacă un rol important în operaționalizarea
strategiilor de specializare inteligentă. Strategia de specializare inteligenta (națională sau regionala) stabilește priorități pentru a crea avantaje competitive prin
dezvoltarea cercetării și inovării ca puncte tari ale ofertei de business într-un mod
coerent. Strategiile de specializare inteligenta se dezvolta prin implicarea mediului economic, entităților de cercetare naționale și regionale, administrației locale și
parteneri sociali, într-un proces de dezvoltare antreprenoriala..
Dezvoltarea clusterelor este un fenomen „market driven” unde gândirea antreprenoriala este un ingredient cheie („valorificarea tradițiilor” , integrarea lor în
produse/servicii etc ) Clusterele oferă un mediu dinamic pentru IMM-uri (cooperare, infrastructura, inovare, abilitați și competente, rețele, piețe de nișa etc). Firmele
mari de tip holding și multinaționale în cadrul clusterelor din România joaca un
rol catalizator, deoarece creează masa critica de management cu experiență, care
furnizează condiții ideale pentru firme de high tech, care să se dezvolte și au efect

720 / Caiet documentar 6 România sustenabilă

multiplicator în termeni de economie locala/regionala pentru materiale și resurse.
Clusterele pot promova și sprijini inovarea cu produse și servicii, identifica specializările membrilor, gruparea de entități diferite, dar cu provocări comune, cu impact
strategic/de competitivitate Clusterele mai ales în sectoarele creative și culturale
oferă un mediu bun pentru tinerii antreprenori
Obiectivul 1 al Politicii de coeziune 2021-2027: O Europa mai inteligenta prin
promovarea transformării economice inovative și inteligente menționează că Strategiile de specializare inteligenta trebuie să cuprindă: Digitalizare pentru companii,
cetățeni și administrații publice; Întărirea cercetării inovării prin clustere; Dezvoltarea abilitaților pentru S3; Tranziție industriala și antreprenoriat; Creșterea și
competitivitatea IMM-urilor; Investiții în inovare interregionala.
Specializarea inteligentă se realizează cu clustere inteligente care urmăresc acțiuni cheie pentru a face fata provocărilor. Un exemplu de implicare a clusterelor
în sectoare orizontale îl reprezintă bioeconomia care acoperă toate sectoarele și
sistemele care se bazează pe resurse biologice (animale, plante, microorganisme
și produse din biomasă, inclusiv deșeuri organice), precum și funcțiile și principiile acestora. Economia circulara este un model de producție și consum durabile
care implica partajarea, reutilizarea, repararea, renovarea și reciclarea materialelor și produselor existente cât mai mult posibil. În acest fel, ciclul de viață al produselor este extins și implicațiile asupra mediului se reduc. Clusterele pot ajuta
IMM-urile să înțeleagă beneficiile economiei circulare și să depășească barierele din
implementarea strategiilor și practicilor economiei circulare prin servicii suport,
respectiv cursuri privind economia circularea, acces la finanțare, facilitarea comunităților de practica etc. Un exemplu elocvent pentru o societate sustenabila sunt
clusterele din județul Covasna care activează în sectoarele bioenergie, agro-food,
textile, lemn-mobilă și balneologie-sănătate (Green Energy -Romanian Innovative Biomass Cluster; Regional Cluster for Food Industry and Products, Transylvania Textile&Fashion Cluster, PRO WOOD Regional Wood Cluster și Transylvania
Regional Balneotourism Cluster).Aceste clustere fac parte din consortii europene
pentru derularea unor proiecte de succes la nivel european (BioWill, AgroBioHeat,
SPIRE, STRING, i4Food, Trace-kEI, ROSE WOOD, CRE:Hub, InnovaSPA etc). Clusterul Green Energy sprijină comunitățile locale pentru dezvoltarea de sate verzi și
inteligente prin facilitarea investițiilor, training-educație, dezvoltarea lanțurilor de
valoare biomasa la nivel local. Clusterul Regional Agro Food promovează produsele
locale la nivel regional (lanțuri scurte de valoare) sprijinind producătorii cu cercetare-inovare pentru a realiza produse bio și a rezolva problema deșeurilor. Clusterul
PRO WOOD se implica în producția de mobilier inteligent și prietenos cu mediul
prin utilizarea unor solutii digitale, promovând conceptul de habitat modern și
de cooperarea cu alte sectoare economice. Transylvania Regional Balneotourism
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Cluster promovează resursele naționale unice (apele minerale, lacurile cu apă sărată, salinele, mofetele (gaze cu efect terapeutic), dezvoltă împreună cu comunitățile locale turismul de sănătate şi dezvolta noi produse şi servicii prin proiecte de
cercetare-inovare. Clusterul Transylvania Textile &Fashion activează pentru conștientizarea importantei economiei circulare în scoli, industria HORECA dar și în
comunitățile locale. Clusterul este recunoscut pentru colaborarea trans-sectorială
în domeniul creativ și cultural deoarece valorifică deșeurile textile industriale în
produse textile unicat.
Bibliografie

Michael Porter -The Competitive Advantages of Nations (1990)
European Panorama of Clusters and industrial Change 2020
Daniel Coșniță, Flaviu Iorgulescu -Situația clusterelor din România aprilie 2020

BIOGRAFII

BIOGRAFII / 725
Ana Maria Mihăescu a condus în ultimii 20 de ani misiunea Corporației financiare Internaționale din România (IfC), divizia de investiții
a Băncii Mondiale. în perioada 2011–2016, ea a avut rol decizional în
ceea ce privește proiectele IfC din mai multe țări europene. între 1997
și 2011 a fost manager de program și șef al Misiunii IfC în România și
Moldova. Anterior a ocupat funcții de top management în sectorul
bancar. În prezent este membru independent în Consiliul de Supraveghere al Raiffeisen Bank și membru independent în Consiliul de Administrație al companiei de servicii medicale private Medlife.

Mihai Toader-Pasti este cofondator EFdeN și energiaTa. Este inginer, pasionat de design și arhitectură. Expert cu 10 ani experiență în
domeniul clădirilor verzi și orașelor sustenabile, Mihai a cofondat și
coordonat 2 dintre cele mai cunoscute proiecte în domeniul sustenabilității din România: EFdeN și energiaTa, câștigând peste 40 de premii
naționale și internaționale. Mihai a mai coordonat și Future Energy
Leaders Romania și Global Shapers Bucharest Hub. A fost selectat în
rețele Aspen Young Leaders, G20 Young Global Leaders și Eisenhower
Fellowship și este parte din Comitetul de Strategie și Comunicare a
World Energy Council. Mihai este primul certificator LEED Homes și
Green Rater din România, este Passive House Designer și a urmat cursurile Harvard Kennedy School - Climate Change Policy: Economics &
Politics, Climate Reality Project și altMBA. Mihai a fost selectat în
2021 în Forbes 30 sub 30 Europe, în 2020 în 10 Outstanding Young
Persons of the World de JCI, este parte din topul Forbes 30 sub 30
România din 2016 și premiat de BIZ, DOR, Foreign Policy România,
UNATC, etc.

Adriana Băițan este pasionată de transformarea sustenabilă a lumii
în care trăim și crede că niciun efort nu e prea mic pentru a armoniza
bunăstarea oamenilor cu bunăstarea planetei. Și-a completat cunoștințele în domeniul dezvoltării sustenabile în cadrul cursului „Circular
Economy and Sustainability Strategies”, University of Cambridge Judge Business School și este editor pentru Seria Caiete Documentare
Club România. De zece ani este parte a echipei de coordonare a proiectelor Club România și Editura Club România. Este licențiată în jurnalism și deține o diplomă de master în relații internaționale la Școala
Națională de Studii Politice și Administrative (SNSPA).

726 / Caiet documentar 6 România sustenabilă
Acad. Daniel Dăianu, președintele Consiliului Fiscal, este membru al
Academiei Române, profesor universitar la SNSPA în București; Membru al Grupului la nivel înalt pentru reforma bugetului UE (HLGOR);
Membru al Comisiei Naționale pentru fundamentarea raportului de
aderare la zona euro; Membru în CA al Băncii Naționale a României
(2014 – 2019); Prim vicepreședinte al Autorității pentru Supraveghere
Financiară (2013 – 2014); Membru al Parlamentului European (2007
– 2009); Președinte al Consiliului de Supraveghere al BCR (2005 –
2007); Ministru al Finanțelor Publice (1997 – 1998); Economist șef al
Băncii Naționale a României (1992 – 1997); Președinte al Societății
Române de Economie; Membru al Consiliului European pentru Relații
Externe (ECFR), Membru al Board of Trustees of Friends of Europe;
fellow la CASE (Warsaw); stagii de cercetare la Harvard University, The
Wilson Center (Washington DC), FMI (Washington DC), NATO Defense College (Rome); profesor invitat la Berkeley, UCLA, Bologna
University.
Marius Stoian este publicist, scriitor, licențiat în Jurnalism și Științele Comunicării. Este fondator Club România, iar în această calitate,
în ultimii 10 ani, a contribuit la crearea unuia dintre cele mai relevante
spații de idei din România. În 2018, cu ocazia lansării Editurii Club
România, a fost inițiată Seria „Caiete Documentare Club România”,
consacrată domeniilor strategice pentru economia românească, care
conține viziuni integrate cu valoare de sursă de politici publice:
1. Energia (2018), 2. Transporturi și infrastructură (2018), 3. România
digitală (2018), 4. Agricultura (2019), Energia, ed. 2 (2019), Calitatea
Vieții (2 volume – 2020). Marius Stoian este de asemenea autor al volumelor: Proiectul România (I – 2012), Proiectul România. Gânduri, idei,
însemnări (II – 2013), 8215 (2010) – Premiul pentru debut al Asociației Scriitorilor din București (2011). Este consilier personal al președintelui World Policy Conference și membru în diverse formate
internaționale de dezbatere.
Alexandru Cosmin Buteică are 10 ani de experiență în cadrul instituțiilor financiare internaționale. Din 2013 lucrează în cadrul Băncii
Mondiale, în prezent având rolul de Environmental Specialist în cadrul unității globale de mediu, resurse naturale și economie albastră.
Este implicat în proiecte de asistență tehnică și investiții ce vizează
dezvoltarea capacității administrative, creșterea economică sustenabilă, dezvoltarea durabilă și schimbările climatice, proiecte ce se axează pe regiunile Europa și Asia Centrală. Anterior a lucrat în industria
bancară în Olanda și în România. Cosmin este doctorand în economie,
concentrându-se asupra fondurilor suverane de investiții și rolului lor
în dezvoltarea durabilă și a economiei verzi. A absolvit un masterat în
administrarea afacerilor cu specializarea “Global Business and Stakeholder Management” la Rotterdam School of Management, Erasmus University. A studiat în Santiago de Chile în cadrul programului
de MBA al Pontificia Universidad Catolica de Chile și a efectuat studii
de cercetare privind bunele practici în dezvoltare durabilă în Danemarca, Emiratele Arabe Unite și China.

BIOGRAFII / 727
Elisabeta Cristina Dinu este doctorandă în politici publice. A obținut masteratul în politici publice specializându-se în securitate la
Școala de politici publice a CEU, unde a lucrat ca asistent de cercetare
pentru un proiect de miniere de date despre istoria terorismului și ca
asistent didactic pentru cursuri de management public și analiză a politicilor. Cercetările sale se concentrează pe organizații non-statale armate din regiunea MENA, amenințări emergente și război hibrid,
precum și studii de terorism, participare politică și partide politice. De
asemenea, lucrează în domeniul politicii digitale și este interesată de
învățarea politicilor. Înainte de a se alătura CEU, Elisabeta a obținut
un masterat în politică comparată de la Universitatea din București și
a activat în sectorul ONG-urilor din România, concentrându-se pe managementul părților interesate, cooperarea transatlantică și parteneriatele OSC din UE. Activitatea ei a inclus dezvoltarea comunității,
organizarea comunității și relațiile publice.

Marco Badea este jurnalist călit prin 5 redacții și două radiouri, producător și anteprenor media, co-fondator al platformei Dialectica, absolvent al Facultățiilor de Științe Politice și Drept la Universitatea din
București. În trecut a fost colaborator în România pentru mai multe
instituții de presă internaționale, printre care European Data News
Hub și European Youth Press. În 2019 a devenit membru al Future
Energy Leaders Romania, iar în prezent coordonează un grup de lucru
în organizație și face parte și din echipa de comunicare. Pe lângă toate
aceste activități, promovează calitatea vieții prin sport și fundraising,
fiind unul dintre membrii fondatori ai comunității Legal Runners, cea
mai mare comunitate sportivă din domeniu juridic din România. Din
iunie 2021 face parte din echipa redacțională digi24.ro, cel mai citit
site de știri din România.

Mălina Mîndruțescu este jurnalist și analist politic. Cu studii în Marea Britanie și Statele Unite, ea este absolventă de Istorie & Politică la
Queen Mary University of London și deține un Master în Terorism &
Violență Politică de la University of St. Andrews. Specializată în politică americană și studii de securitate, Mălina caută mereu să iasă din
bula de confort, iar prin poveștile pe care le scrie, dorește să gasească
mereu acel unghi nou și inedit. A fost publicată în presa internațională, precum Foreign Policy și Balkan Insight. Colaborează cu analize pe
politică externă pentru True Story Project, proiect al German Marshall
Fund. malina.mindrutescu@panorama.ro.
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Nicoleta Nicolae-Ioana este studentă în Anul II la programul masteral profesional în limba engleză - Studii de Mediu și Dezvoltare Durabilă al Facultății de Științe Politice din cadrul SNSPA, București.
Absolventă a Facultății de Jurnalism și Comunicare din cadrul Universității „Lucian Blaga” Sibiu cu specializarea jurnalism, a activat în presa românească aproape opt ani din anul 2004 până în anul 2011,
debutând ca asistent de emisie la Radio Naţional FM, apoi ca reporter
la Departamentul politic al ziarului Realitatea Românească, iar apoi al
Agenției Naționale de Presă Agerpres și al Agenției de Presă Mediafax.
Din 2010 a început colaborarea cu mai multe instituții ale administrației publice centrale, precum Departamentul pentru Afaceri Europene
al Guvernului, Senatul României sau Administrația Prezidențială, dar
și un partid politic - Partidul Naţional Liberal, ocupând diverse funcții
în cadrul departamentelor de comunicare sau la nivelul cabinetelor
demnitarilor. Este preocupată de mai mulți ani de problematica de
mediu și dezvoltarea durabilă, fiind optimistă în ceea ce privește capacitatea umanității de a gestiona cu bine actualele provocări globale.

Ramona Jurubiță, Country Managing Partner, KPMG in Romania,
coordonează guvernanța și strategia companiei, reprezentând grupul
de firme KPMG din România atât pe piața locală, cât și pe plan internațional. Prin mandatul său, Ramona contribuie nu doar la consolidarea poziției KPMG în România, dar și la conturarea unui mediu
socio-economic puternic și sustenabil. In calitatea sa de președinte al Consiliului de Administrație al Investitorilor Străini in ultimii doi
ani, a reprezentat FIC în cadrul Coaliției pentru Dezvoltarea României, ce reunește numeroase organizații de afaceri care pledează pentru
politicile de creștere durabilă. Dublu-licențiată, atât în Finanțe cât și în
Drept, beneficiind de mai multe calificări academice de prestigiu și de
o puternică marcă personală, Ramona Jurubiță este una dintre cele
mai influente femei de afaceri din România, recunoscută de publicațiile de business emblematice, inclusiv Forbes, Business Magazin, etc.

Andrei Stoian are experiență de peste 10 ani în antreprenoriat,
mass-media online, HR și public relations. A moderat și realizat emisiunea IMM Focus difuzată de televiziunea de Canal 33, în prezent realizând și moderând emisiunea Sfere de Influență difuzata de același
post TV. Este fondatorul primului website dedicat interviurilor – Intervio. ro, blogger Adevarul.ro și Redactor Șef al publicațiilor Legal
Innovation, Investing in Property și LegalMarketing.ro. Andrei Stoian
a condus numeroase organizații nonguvernamentale și este absolvent
al Facultății de Științe Politice (Universitatea București), al programului masteral „Tehnici Diplomatice“ în cadrul Facultății de Istorie (Universitatea București) și al Institutului Diplomatic Român. A fondat în
anul 2019 Clubul Rotary București Excelsior.
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Shunta Yamaguchi este analist de politici al diviziei de integrare a
mediului și economiei din cadrul Direcției de mediu a OECD. S-a alăturat OCDE în 2014 și lucrează la probleme de comerț și mediu din 2016.
De asemenea, a lucrat la proiecte de productivitate a resurselor și de
gestionare a deșeurilor la Direcția de mediu, precum și la conturi de
mediu la Divizia de Conturi Naționale (Direcția de Statistică). Înainte
de misiunea sa actuală, a lucrat cu Agenția de Cooperare Internațională Japoneză (JICA) la proiecte de energie și mediu în Asia, Orientul
Mijlociu și Africa. Shunta deține un master în economie de dezvoltare
la Universitatea din Bradford și un licențiat în fizică la Tokyo University of Science.
Todor Arpad este lector universitar și conducător de doctorat la Facultatea de Științe Politice din cadrul Școlii Naționale de Studii Politice
și Administrative (SNSPA), unde este coordonatorul masterului în
Studii de Mediu și Dezvoltare Durabilă și predă cursuri de politici publice, politici ale Uniunii Europene, metodologie, și politici de mediu.
De asemenea, lucrează la Ministerul Afacerilor Externe ca coordonator
de politici publice în proiecte legate de afacerile europene, ajutor internațional și știri false

Oana Ijdelea este un avocat specializat in energie si fuziuni si achizitii. De-a lungul carierei sale, Oana a gestionat cu succes planificarea si
implementarea unor proiecte energetice de referință și de pionierat
pentru Romania, fiind implicata activ in punerea in executare a mandatelor acordate. In mod deosebit, Oana este recunoscuta pentru contributia esentiala la dezvoltarea proiectelor de productie de gaze
naturale din sectorul romanesc al Marii Negre. De asemenea, Oana s-a
remarcat prin contributia sa substantiala la elaborarea legislatiei primare si secundare in domeniul energetic, conducand cu succes eforturile de advocacy in care a fost implicata.

Sorin Cucerai este publicist-comentator. De-a lungul timpului a publicat pentru Curentul, Cotidianul, Prezent, Finanțiștii și Ziarul de
Iași. A absolvit Facultatea de Filosofie a Universității București, cu specializarea filosofie moral-politică. Este Junior Research Fellow al Centro per l’Europa centro-orientale e balcanica, Università di Bologna,
Italia și membru fondator al Societății Române de Științe Politice.
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Andrei Caramitru este specialist in industria tech și în Corporate Finance, colaborând cu clienți globali în peste 30 de țări. A lucrat16 ani
pentru McKinsey şi doi ani pentru Boston Consulting Group, două
dintre cele mai influente firme de consultanţă în management strategic din lume. Ulterior a fondat Kessel Run Ventures, o companie de
startup-uri în Olanda, care își propune să dezvolte de la zero companii
cu o componentă fundamental digitala, asigurandu-le finanțarea și resursele necesare expansiunii.

Mihai Sebe este expert în cadrul Institutului European din România
și membru al Comitetului Științific al Institute of European Democrats din Bruxelles, Belgia. Cu un doctorat în științe politice obținut la
Universitatea din București, printre ariile sale de interes se numără
afacerile europene și impactul lor asupra politicilor naționale respectiv
impactul noilor tehnologii asupra societății, fiind pasionat de forma
lucrurilor care vor veni.

Florin Bonciu este profesor universitar la Universitatea Româno-Americană și cercetător științific la Institutul de Economie
Mondială, fiind totodată colaborator al Institutului European din România încă de la înființarea acestuia. Domeniile sale de interes includ
modificarea raporturilor de forțe din economia mondială, impactul
tehnologiilor celei de-a patra revoluții industriale, abordări noi în știința economică.

Eliza Vaș lucrează pentru Institutul European din România din 2014,
în calitate de expert în afaceri europene. Activează în mediul non-guvernamental în calitate de Policy &amp; Strategy Director în cadrul
Asociației Young Initiative și este membră în grupul de politici de tineret al YMCA Europe. Are studii în domeniul relațiilor internaționale și
științelor politice, iar în prezent este doctorandă a Universității Babeș-Bolyai. Teme sale de cercetare includ democrația, digitalizarea,
politicile de tineret și economia circulară.
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Simona-Roxana Pătărlăgeanu este conferențiar universitar doctor
în economie la Academia de Studii Economice din București, Facultatea Economie agroalimentară și a mediului. A fost evaluator şi expert
monitorizare în cadrul Schemei Competitive de Granturi derulată cu
sprijinul proiectului „Modernizarea sistemului de informare și cunoaștere în agricultură” (MAKIS), a colaborat cu Ministerul Agriculturii și Dezvoltării Rurale, având o amplă activitate în domeniul
consultanței economico-financiare.

Marius Constantin este student doctorand în cadrul Academiei de
Studii Economice din Bucureşti. Desfășoară activități de cercetare științifică, fiind implicat în proiecte în domeniile: economie agroalimentară, economie circulară, educaţie. În anul 2021, a desfăşurat activităţi
de seminarizare la disciplina „Managementul organizaţiilor alimentare” în cadrul Facultăţii de Economie Agroalimentară şi a Mediului. Cea
mai recentă carte (2021) a fost publicată la Editura ASE în format bilingv: „Economie circulară în sectorul agroalimentar: Bune practici din
Regatul Ţărilor de Jos şi România” (RO) / „Best Practices of Circular
Activities in the Agri-food Sector from the Netherlands and Romania”
(EN).
Mihaela Ştefănescu are o vastă experiență în domeniul politicii de
mediu, cu precădere în zona dezvoltării durabile, economiei circulare,
gestionării deșeurilor și a schimbărilor climatice dobândite atât la nivel național în administrația publică centrală, cât și la nivel European
ca expert național detașat la Comisia Europeană (DG GROW) și la nivel international. Este doctor în economie și relații internaționale
(2011) al Universității de Studii Economice din București, membră a
Comitetului consultativ editorial al Cambridge Scholars Publishing –
sectorul Afaceri, Contabilitate și Manangement și membru certificate
CSR (Institutul de Management și Evaluare a Mediului).
Alessio Menegazzo ocupă funcția de Director pentru Sustenabilitate
și Afaceri Instituționale al companiilor Enel din România. El coordonează o echipă responsabilă de promovarea unui sistem de dezvoltare
durabilă, bazat pe crearea de valoare în comun, atât pentru companie,
cât și pentru comunitate, și de integrarea sustenabilității în centrul
culturii corporative a Enel. Mai mult decât atât, echipa sa reprezintă
Enel în procesul de politici publice în România, atât la nivel național,
cât și local, gestionând relațiile cu toate părțile interesate. Înainte de a
se alătura Enel, a fost director general al Camerei de Comerț Italiene
din România. Alessio Menegazzo este membru în consiliul de administrație al Asociaţiei Companiilor de Utilităţi din Energie și membru al
Institutului Aspen România.
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Cosmin Ghiță este directorul general al Societății Naționale Nuclearelectrica SA. Este licențiat în economie și s-a bucurat de o experiență
educațională internațională, în România și Statele Unite ale Americii.
Cosmin Ghiță și-a început cariera în biroul Chevron USA din Washington DC și a contribuit la formarea AMRO. Apoi s-a mutat cu echipa de
intrare pe piețe străine a Chevron în România pentru proiectul de explorare al gazelor de șist, devenind, ulterior, Partener în cadrul Amerocap, unde a participat la tranzacții, predominant în domeniul energetic,
în total de 600 milioane USD. A lucrat ca manager la Medtronic România și a ocupat mai apoi o poziție în Guvernul Români – ei în calitate de
consilier al Primului-ministru în probleme referitoare la piața energiei
și minerit. S-a implicat în timpul studenției în activitățile de voluntariat, dar și în activități academice, în calitate de co-fondator al Aspire
Academy, o școală de vară specializată în leadership și afaceri, și de
membru al Ligii Studenților Români din Străinătate.
Monica Movileanu s-a alăturat PwC România acum 15 ani și din
2018 este Assurance Partner. Este specializată în servicii de audit financiar atât pentru companiile locale, cât și pentru cele multinaționale, în sectoare precum FMCG, comerț, imobiliare și utilități. Monica a
oferit, de asemenea, consultanță pentru companii de transport public,
aerian și feroviar. Monica este licențiată în Finanțe, Asigurări, Bănci și
Bursă la Academia de Studii Economice din București. Din 2009 este
membră a Camerei Consilierilor Fiscali din România (CCF).

Alexandra Gheorghe-Iovu a absolvit cum laude studiile de licență la
o universitate de top din Regatul Țărilor de Jos și este masterand la
Școala Națională de Studii Politice și Administrative (SNSPA). S-a întors în România după șase ani de studiu și lucru în străinătate cu convingerea că situația actuală nu se poate îmbunătăţi decât prin acțiuni
și proiecte palpabile, precum și viziune de lungă durată duse la îndeplinire de oameni pasionați de viitorul țării.

Mihaela Frăsineanu este director al Asociației OIREP Ambalaje,
asociație care acționează, în contextul desfășurării activității specifice
în domeniul gestionării ambalajelor și deșeurilor de ambalaje, în raport cu autoritățile române și ale Uniunii Europene, pentru asigurarea
unui cadru legal optim din punct de vedere financiar și operațional
pentru implementarea eficientă a Răspunderii Extinse a Producătorilor. Deține peste 25 de ani de activitate în domeniul mediului, un doctorat în riscuri de mediu, 6 volume, 12 articole științifice prezentate și
publicate la reuniuni științifice și reviste științifice naționale și internaționale. Este expert in 5 proiecte de cercetare științifică/dezvoltare
si 2 proiecte de formare profesionala.
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Andrei Frăsineanu este absolvent al FABIZ-ASE (Faculty of Business
Administration in foreign languages ), Promoția 2021, având o lucrare
de licență axată pe Economia circulară și impactul asupra industriei
băuturilor răcoritoare.

Constantin Damov este președinte Green Group, unul dintre cei mai
puternici investitori in industria verde din Romania, prezent pe piata
locala din 2002. Are o experienta de peste 20 de ani in industria reciclarii. A ocupat functia de Director Executiv al Asociatiei Patronale
Remat in perioada 2000-2005 si, din anul 2014, ocupa functia de Vicepresedinte al ARMD (Asociatia Romana pentru Managementul Deseurilor), fosta ARS (Asociatia Romana de Salubritate). Totodata, a facut
parte din grupurile de lucru organizate de Ministerul Mediului si Ministerul Economiei pentru transpunerea directivelor de mediu europene referitoare la gestiunea deseurilor (vehicule scoase din uz,
deseuri de echipamente electrice si electronice, anvelope, baterii si
acumulatori auto).
Maria Desmirean, M.B.A., activează în domeniul packaging-ului sustenabil și a soluțiilor pentru economia circulară. Membră în consiliul
de administrație a companiilor Promateris și Biodeck, este unul dintre
cei mai activi membrii din industria sustenabilității, prin parteneriate
strategice cu stakeholders din diverse industrii. Cariera sa a fost întotdeauna orientată spre a ajuta comunitățile locale, fie prin educație și
mai recent prin soluții durabile de mediu pentru a înlocui materialele
plastice de unică folosință. Membră a Asociației Oamenilor de Afaceri
din România și a Coaliției pentru Dezvoltarea României, în taskforce-urile de mediu.
Julia Leferman este director general al Asociației Berarii României, reprezentant al regiunii Central East Europe în Comitetul Executiv al
Brewers of Europe și membră în Consiliul Director al Confederației Patronale Concordia. Înainte de a se alătura sectorului berii, Julia a activat
ca director pentru afaceri publice în cadrul Grayling Romania, consilier
pe politici economice pentru Președintele Camerei Deputaților, director
al departamentului pentru Reprezentare si PR din cadrul Camerei de
Comerț și Industrie a României, consilier pe teme de legislație europeană în Cancelaria Primului-Ministru. Este licențiată în științe politice la
Universitatea din București, are un master în dreptul european și internațional al afacerilor la Universitatea Paris I Pantheon Sorbonne și a
absolvit programul Circular Economy and Sustainability Strategies din
cadrul Cambridge University Judge Business School.
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Roxana Puia este director de marketing al Asociației Environ, una
dintre principalele organizații de transfer responsabilitate în domeniul echipamentelor electrice și electronice. Are o experiență de aproape 10 ani în zona managementului deșeurilor de echipamente electrice
și electronice (DEEE) și de baterii și acumulatori, perioadă în care a
inițiat și derulat zeci de campanii, proiecte și acțiuni de informare și
conștientizare în domeniul reciclării și a pus bazele unei rețele naționale de puncte de colectare în sistemul de retail.

Mădălina Elena Deaconu este masterand la Facultatea de Economie
Agroalimentară şi a Mediului, programul de studii: Managementul
Proiectelor de Dezvoltare Rurală și Regională, din cadrul Academiei de
Studii Economice din Bucureşti. Domeniile ei de interes vizează economia circulară, antreprenoriatul social și politicile de mediu. În acest
sens, cel mai recent proiect de cercetare în care a fost implicată a vizat
economia circulară în sectorul agroalimentar.

Aurelia-Ioana Chereji, dr., este șef lucrări, Facultatea de Protecția
Mediului, Universitatea din Oradea., doctor în științe agronomice în
cadrul Universității de Științe Agronomice și Medicină Veterinară București și consultant în domeniul fondurilor structurale. Ca și cadru
didactic universitar participă la conferințe cu lucrări de specialitate pe
PAC, fonduri europene și absorbția acestora, dezvoltare rurală, atât în
țară cât și în străinătate. Cu experiență de peste 10 ani în domeniul
accesării și gestionării fondurilor pentru agricultură, are ca principale
domenii de expertiză și interes: scrierea de proiecte de finanțare, managementul proiectelor finanțate din fonduri structurale, etica fondurilor structurale.

Bogdan Bazgă este expert Național în Securitate alimentară, Doctor
în Economie cu specialitatea în Securitate alimentară și potential agricol, a absolvit Şcoala Doctorală din cadrul Academiei de Studii Economice București – Facultatea de Economie Agroalimentară și a Mediului.
Este autor sau co-author a peste 65 de articole publicate în reviste și
conferințe internaţionale pentru agricultură, securitatea alimentară,
apă și managementul riscului terenurilor, dezvoltarea rurală, politica
agro-alimentară și de comerț, cooperative, reforma agriculturii românești, cercetarea și inovarea, dezvoltarea durabilă a agriculturii
naționale și internaționale, etc.
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Georgiana Strat este peisagistă și antreprenoare. Și-a ales această
meserie deoarece crede cu tărie că natura, în toate formele sale, trebuie să facă parte din viața cotidiană, iar spaţiile amenajate trebuie să fie
suficient de sigure încât să se poată și mânca din ele. A înființat APPA
Atelier de Peisaj în 2019 şi, împreună cu echipa sa, realizează proiectare şi design pentru spaţii private şi publice cu focus pe sustenabilitate,
estetică, circularitate şi biodiversitate. Alte puncte de interes sunt reprezentate de spaţiile comestibile şi integrarea lor în viaţa de zi cu zi în
mediul urban şi periurban, dar şi grădinile comunitare ca zone dedicate învăţării, culturii urbane şi terapiei prin grădinărit. Pe lângă partea
practică a peisagisticii, Georgiana este pasionată de educaţie și de promovarea acestui domeniu, fiind unul dintre iniţiatorii seriei de live-uri
„peisagiști [online]”.
Ana Moca-Grama este manager de comunicare și grădinar la Sol și
Suflet, primul Centru Permanent de Inovare, Producție și Cercetare în
Agricultură Regenerativă din România. După 2 ani în care a scris despre probleme de mediu pentru Green Report, a devenit tot mai interesată de modurile în care putem avea vieți sustenabile, mai aproape de
natură, și în care putem regândi sistemele actuale care contribuie la
criza ecologică. În căutarea ei, a descoperit permacultura și rețeaua de
ecovillage-uri din Europa, cu ajutorul cărora a căpătat o înțelegere mai
profundă a provocărilor globale, precum și a oportunităților de transformare și tranziție către o societate mai justă, regenerativă, formată
din comunități locale sănătoase și reziliente care conștientizează și
protejează legătura vitală a oamenilor cu mediul în care se află.
Alina și Daniel Donici sunt Managing Partners ai companiei Artesana. Sunt părinții a patru copii: Bianca, Darius, Evelin și Artesana. Au
fondat Artesana cu aceeași atenție, grijă și onestitate cu care își cresc
copiii. Cum de multe ori nu le-a fost ușor, s-au sprijinit unul pe celălalt
și s-au bucurat de fiecare pas pe care l-au făcut înainte. Fără drumuri
ocolite și fără compromisuri. Așa sunt ei și asta îți pun pe masa. Și,
pentru că Tecuciul este casa lor și locul în care s-au născut, doresc să își
ajute comunitatea, să crească și să se dezvolte sustenabil.
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Mihai Rohan este președinte de onoare al Patronatului din industria
cimentului CIROM și vicepreședinte CONPIROM (Confederația Patronală din Industrie, Agricultură, Construcții şi Servicii din R
 omânia).
A fost director general al Carpatcement Holding, precum şi preşedinte
al Consiliului de Administrație al companiei.

Alina Cismaș este profesionist în domeniul sustenabilității și timp de
șase ani a fost Ambasador al Sustenabilității în Grupul Saint-Gobain
din România, rol în care a împărtășit specialiștilor din industria de
construcții din cunoștințele și inovațiile internaționale ale Saint-Gobain. Alina are o experiență de 12 ani în industria HVAC și de construcții. Pasionată de arhitectură verde, Alina susține RoGBC și
programul Green Homes din 2012. A susținut o parte din training-urile din programul Green Building Professionals – Produse pentru Clădiri Verzi: Analiza Ciclului de Viață și Declarațiile de mediu pentru
materiale de construcții. Alina urmează în prezent un program de
Master în Managementul Mediului și Sustenabilitate la Universitatea
Politehnică din București.
Gabriel Ivan este Country General Manager al CHEP România, subsidiara liderului global în soluții logistice pentru supply chain, companie
care conduce tranziția spre economia circulară în 54 de piețe de pe
șase continente. Are peste 25 de ani de experiență în roluri de management, conducând departamente de Sales, Marketing și Logistică din
industria FMCG. Pasiunea și practica în navigație i-au modelat viziunea orientată spre leadership și excelență colaborativă, alături de preocuparea pentru modele de afaceri sustenabile. Are un Executive MBA
la ASEBUSS, în colaborare cu Kennesaw University din Atlanta, finalizat ca șef de promoție.

Gruia Stoica este președintele Grampet Group, un holding din sectorul transportului feroviar de marfă și din sectorul industriei feroviare
din România și din Europa Centrală și de Sud-Est. Grampet Group numără peste 8.500 de angajați, atât în România, cât și în străinătate.
Din octombrie 2012, Gruia Stoica este președintele Consiliului de Afaceri România-Kazahstan ca o recunoaștere a viziunii sale și a activității
susținute de dezvoltare economică strategică la nivel înalt. A absolvit
Universitatea Politehnică din București, iar apoi a obținut o diploma
de Master în Structura Fină a Materialelor Metalice.
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Lidl- parte a grupului Schwarz, cu sediul central în Neckarsulm, este
una dintre companiile de top de pe piața de retail alimentar din Europa. Lidl este prezent în 32 de țări din întreaga lume și în prezent operează aproximativ 11.200 de magazine și peste 200 de centre logistice
în 29 de țări la nivel mondial. idl este un smart discounter care le oferă
clienților produse de cea mai bună calitate la cel mai bun preț. În spatele operațiunilor din magazine, din centrele logistice și din sediile
centrale stau simplitatea și orientarea către eficiență. Design-ul și
structura proceselor standardizate sunt asigurate de către Lidl Stiftung, cu sediul central de la Neckarsulm. În toate domeniile sale de
activitate, Lidl este o companie care acționează cu responsabilitate
față de oameni, societate și mediu. Pentru Lidl, sustenabilitatea este
metoda prin care își îndeplinește, zi de zi, promisiunea cu privire la
calitate.
Dedeman este cea mai mare companie antreprenorială cu capital
100% românesc, fondată în 1992 de doi antreprenori din Bacău. Domeniul principal de activitate este vânzarea cu amănuntul a materialelor de construcții și produselor pentru amenajări interioare de tip DIY.
Începand cu 2020, Dedeman este liderul pieței DIY din Romania cu
o rețea de magazine care numără în prezent 55 de magazine și 4 centre logistice în toată România. Compania angajează peste 12.000 de
oameni, cu o medie de 220 de angajați per magazin. Dedeman vinde
atât prin magazinele proprii cât și online pe www.dedeman.ro și prin
aplicația mobilă în care sunt prezente peste 55.000 de produse.

Echipa Katty Fashion este formată în mare parte din femei, 3 generații de ingineri confecții textile, care caută continuu să-și actualizeze
valorile și cunoștințele în domeniul dezvoltării sustenabile a acestui
sector. Timp de aproape două decenii construiesc în mod constant cele
mai etice, viabile și benefice pentru toate părțile interesate căi de dezvoltare durabilă, împreună, cu grijă pentru oameni și mediul înconjurător.

Madlen Șerban este secretar general al Comisiei Naţionale a României pentru UNESCO. Este profesor asociat la Facultatea de Psihologie și
Științele Educației din cadrul Universității din București. A fost timp
de 8 ani (mandatul maxim admis legal) directorul ETF, agenție a Uniunii Europene (UE) pentru dezvoltarea capitalului uman, în contextul
relațiilor externe ale UE (www.etf.europa.eu).
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Serin Geambazu este urbanist, expert în planificare strategică, activează în proiectare, dar și în mediul academic (Universitatea de Arhitectură și Urbanism „Ion Mincu” București - UAUIM), are experiență
de lucru în domeniul urbanismului în Berlin și Istanbul și este manager de proiect pe un proiect Interreg în Regiunea Dunării în cadrul
Urbasofia.

Monica Ardeleanu este Director Executiv al Consiliului Român pentru Clădiri Verzi (Romania Green Building Council – RoGBC) din aprilie 2016. În această calitate, ea este responsabilă de coordonarea
departamentului de cercetare-dezvoltare și gestioneaza relațiile internaționale și instituționale ale organizației. Monica este membru al
grupului de lucru EEFIG (Energy Efficiency Financial Institutions
Group) al Comisiei Europene coordonat de DG Energy.

Horia Petran este Coordonator Building Knowledge Hub Romania @
INCD URBAN-INCERC / Cluster Pro-nZEB. Cercetător științific (din
1995) și cadru didactic asociat la diferite universități tehnice din București (1997-2012) în domeniul performanțelor energetice ale clădirilor. embru fondator al Asociației Auditorilor Energetici din România
pentru Clădiri și președinte al Asociației Cluster Pro-nZEB, promovează pregătirea și dezvoltarea sănătoasă a pieței construcțiilor din România pentru a sprijini implementarea eficientă a conceptului nZEB.

Leonidas Anastasopoulus este membru fondator și Managing Partner al Alesonor, companie de dezvoltare imobiliară specializată în proiecte rezidenţiale cu locuinţe verzi de lux și, în același timp,
responsabile față de mediu. Cu o viziune curajoasă către viitor, Alesonor propune proiecte ce aduc împreună designul de ultimă generaţie,
confortul, luxul și natura, luând parte în mod activ la promovarea proiectelor imobiliare verzi în România, în special case eficiente energetic
şi responsabile faţă de mediu.
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Octavian Pascu a înființat, împreună cu câțiva prieteni, Asociația
Cartier Aviației și a dezvoltat proiectul „Acoperișul Verde”, care a
transformat peste 900 de metri pătrați de acoperișuri ale unor blocuri
din perioada comunistă în terase cu verdeață. Sistemul tehnic de acoperiș verde pentru terasele blocurilor este folosit pe scară largă de
mulți ani în Europa și SUA, dar necunoscut în România chiar și pentru
profesioniști.

Emil Ivănescu este arhitect, președinte al Filialei Teritoriale București a Ordinului Arhitecților din România. Este absolvent al Universității de Arhitectură și Urbanism „Ion Mincu” (2004), a fost bursier la
Universitatile din Eindhoven şi Liege. Doctor in arhitectura din anul
2011. Încă din facultate a initiat manifestări „open call” în zona evenimentelor de arhitectură, a organizat excursii de studii, a fost curator si
organizator de Anuale de Arhitectura şi evenimente conexe precum si
al nenumărate evenimente, manifestări legate de implicarea civica a
arhitectului şi consecinţele civice ale gestului architectural. Participant la competiții de arhitectură internaționale și naționale, unde a
câștigat premii și nominalizări. In 2012 a câștigat concursul național
pentru amenajarea Pavilionului României la Bienala de Arhitectură de
la Veneția 2012 si in 2014 pe cea pentru amenajarea Pavilionului ICR
la Bienala de Arhitectură de la Veneția.
Pierre Bornowski este arhitect la Team Built. Dupa studii de arhitectura in Bruxelles si Timisoara, Pierre a ales sa lucreze in Romania, incepand din 2009. Au urmat 5 ani de practica alatur de Serban Sturdza,
coordonarea echipei PRISPA pentru competitia Solar Decathlon Europe 2012, si dupa un MBA la HEC Paris, deschiderea biroul proprie in
2017 (Team Built), alatur de sotia lui, Sinziana. In paralel, este foarte
implicat in restaurarea cula familiei aflată în Curtisoara, unde organizează workshopuri cu studenti încă din 2007.

Marius Șoflete este inginer proiectant de structuri, specialist case
pasive, trainer și vlogger la Inginerie Creativă, Soflete.ro. Tot ce proiectează, cercetează, inovează și construiește în domeniul clădirilor cu
impact redus asupra mediului în cadrul biroului de Inginerie Creativă,
expune publicului larg, interesat de construcții, atât prin cursurile susținute în cadrul Ordinului Arhitecților din România și a Institutului de
Cercetare în Construcții, cât mai ales prin blogul său de pe YouTube,
unde a realizat peste 250 de materiale video despre cum se poate construi mai bine.
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Georgian Albu este General Manager la Future Energy Leaders Romania. Georgian este specialist în politici și strategie energetică, cu o
experiență acumulată de 8 ani în sectorul public și privat. Este licențiat în Comunicare și Relații Publice și absolvent al cursurilor masterale
de tip MBA în cadrul Academiei de Studii Economice, specializarea
Antreprenoriat și Administrarea Afacerilor în domeniul energetic. Actualmente este Specialist Afaceri Corporatiste în cadrul grupului
E.ON, unde are ca atribuții principale identificarea disfuncțiilor de ordin legislativ, semnalarea oportunităților economice către management și relaționarea cu autoritățile publice.

Dalia Stoian este Impact Manager, Future Energy Leaders Romania,
responsabil al Ghidului Prosumatorului, energiaTa și Project Manager
al EFdeN Solar Decathlon 2021/2022 Wuppertal. În 2018 a pariticpa
cu echipa EFdeN la ediția din Dubai a celei mai importante competiții
de case sustenabile din lumea, Solar Decathlon, în calitatea de coordonator al departamentului de Instalații Electrice și Automatizări. Este
absolventă a facultății de Automatică și Calculatoare, Universitatea Politehnica București. În liceu, Dalia a obținut de 3 ori locul I la competiția
NASA Ames Space Settlement Contest, iar în 2019 a fost premiată în
cadrul galei Doamne în Energie realizate de Focus Energetic.

Radu Puchiu este consultant în politici publice și guvernare deschisă
cu peste 10 ani de experiență în sectorul public, fiind un constant promotor al noilor tehnologii în sprijinul transparenței și dialogului între
Guvern și societatea civilă. Între octombrie 2012 și noiembrie 2017 a
fost Secretar de Stat în cadrul Cancelariei Prim-Ministrului responsabil pentru coordonarea politicilor publice și a strategiilor la nivelul
Centrului Guvernului.

Oana Craioveanu este co-fondatoarea Impact Hub Bucharest, primul spațiu de co-working deschis în România, în 2012. Din 2021,
Oana a început şi un rol de Consilier pe Inovare în cadrul Ministerului
Cercetării, Inovării şi Digitalizării. Impact Hub Bucharest este organizația ce susține dezvoltarea antreprenorială a inițiativelor cu impact
pozitiv în societate din România, în cadrul unei comunități globale,
oferind spații de lucru colaborativ pentru antreprenori și echipe, programe de dezvoltare și incubare a afacerii, conferințe și evenimente,
precum și Startarium, cea mai complexă platformă pentru antreprenori la început de drum, lansată în 2016
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Ana Maria Răducanu a deschis primul magazin ZeroWaste din București, un spațiu care are misiunea de a oferi o alternativă eco-friendly
și sustenabilă pentru produsele de care avem nevoie în viața de zi cu zi.
Produsele sunt prietenoase cu mediul, biodegradabile și vin ambalate
în hârtie/carton. https://zerowasteliving.ro

Cristina Briziou este Cofondator Urban Cultor. Este responsabil
proiecte agricole ferma certificată ecologic Bio&co Dambovița, deține
Certificat profesional Ghid Compostare prin OrgaNeo Franța, Certificat profesional Peisagist prin Ministerul Muncii România. A urmat
MOOC ‚Nature for city Life’ Aix Marseille Université Franța
Are experiență de peste 9 ani în marketing și comunicare, formare și
organizare de evenimente.

Cătălina Olteanu este membră în Colegiul Director al Consiliului Național pentru Combaterea Discriminării (CNCD). A absolvit Facultatea
de Limbi și Literaturi Străine a Universității din București (nivel licență
și master) și timp de 11 ani a realizat programe promotoare ale diversității, incluziunii sociale și dialogului intercultural, iar din iulie 2020
Cătălina luptă în fiecare zi pentru ca acceptarea diversității să devină
realitate și pentru ca toți copiii să crească într-o lume în care culoare
pielii nu contează, iar șansele de reușită în viață sunt echitabile.

Alina Kasprovschi este membru fondator și conduce Fundația Comunitară București de zece ani. În acest timp, organizația a strâns fonduri și a finanțat mai mult de 500 de proiecte locale, cu peste 2,9
milioane de euro. Absolventa unei facultăți de comunicare publică, a
lucrat timp de zece ani în marketing și comunicare, în agenții și companii multinaționale. În timpul liber, merge cu trotineta și citește
cărți de știință cu fiul ei, Toma.
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Tudor Colțan este managing Partner @ BENGA, COLȚAN & Asociații. Tudor este unul dintre cei mai inovatori avocați de business, antreprenor și expert în digitalizare. În 2019 a făcut parte din echipa Legal
Shapers, care a reprezentat România la competiția Global Legal Hackthon și a obținut locul 1 în finala de la New York la categoria ”Improving the Business of Law”. Pasionat de tehnologie, energie verde și
sustenabilitate, este implicat în mai multe proiecte privind dreptul
tehnologiei, digitalizarea sistemului judiciar și dezvoltarea orașelor
inteligente.

Ana Maria Bălan este studentă la medicină în anul 5, Delegat de Tineret al României la ONU 2020/2021 și pasionată de voluntariat. Educația medicală pentru viitorii medici precum și comunicarea bazată pe
empatie a informațiilor științifice, pentru viitorii pacienți și publicul
larg, sunt proiectele mele principale, alături de performanța academică. Cu încăpățânare deghizată în perseverență și un optimism invincibil, vreau să fac bine învățându-i și pe ceilalți să facă același lucru.

Teodor Cristian Blidaru este Medic Rezident Radiologie și Imagistică Medicală, absolvent al Universității de Medicină și Farmacie Carol
Davila din București, ocupând în prezent funcția de vicepreședinte al
Societății Multidisciplinare a Medicilor Rezidenți și președinte al Comisiei Medicilor Rezidenți din cadrul Colegiului Medicilor. Teodor a
reprezentat în trecut tinerii și studenții din România în calitate de Delegat de Tineret al României la ONU și membru al federației internaționale a studenților mediciniști.

Silvia Luican este fondator @ IZI data, are o experiență profesională
de 15 ani în marketing, publicitate, sociologie și cercetare de piață. În
2019 a fondat agenția de studii de piață IZI data, alături de care își
propune să democratizeze cercetarea de piață, făcând-o ușor de folosit
și de înțeles, atât pentru branduri consacrate dar mai ales pentru
start-ups, antreprenori, ONG-uri și antreprenori sociali. IZI data utilizează instrumente agile, intuitive precum și cele de tip DIY.
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Claudiu Butacu este președintele Asociației Solar Decatlon București. În ultimii ani a contribuit la realizarea proiectului EFdeN, ce a
presupus construcția unei case solare cât mai eficientă și independentă energetic, premiată național și internațional. Este absolvent al IEP
(Institute of Energy Professionals) în 2015 cu certificarea „Professional Energy Manager” și al Romanian Green Building Council în 2015
cu „Green Building Professional”, Sustainability Manager (ECQA –
Progam LEAD SUS) și este membru al Consiliului Director la Comitetului Național Român al Consiliului Mondial al Energiei, făcând parte
din programul Future Energy Leaders. Reprezentant al României în
cadrul World Energy Council, fiind ales în TOP 100 Future Energy Leaders.

Mihnea Ghilduș este Designer de produs, fondator platforma Dizainăr, Director Creativ DZNR Studio. Format ca designer de produs la
Universitatea Națională de Arte, București, Mihnea și-a continuat traseul educațional la Academia de Arte și design din Stuttgart, Germania, unde a obținut masterul în Integral Studies. În 2014 a primit titlul
de doctor în design medical, la Universitatea Naţională de Arte, București, unde a predat ca prof. asociat lector între anii 2008-2016.Activează cu entuziasm în domeniul designul ambiental și designului
grafic dar pasiunea lui pe plan profesional rămâne designul de produs.

Andreea Sandu este antreprenor și manager cultural, curator și fondator al galeriei Galateca din București. Cu studii de TIC, management
și artă, are un doctorat în management și îmbunătățirea metodelor de
evaluare a proiectelor, și o experiență de peste 15 ani în gestionarea și
implementarea de proiecte educaționale și culturale. În ultimii ani a
inițiat și coordonează programul de artă contemporană și design al galeriei Galateca și programe culturale multidisciplinare în cadrul Asociației Culturale Neo Art România. precum: Măiastra, Neo Studio, Strada
copiilor, Arta la intrare, Neo ReConnect, Confluențe 100, Grafica Tânără - Supermarketul de ARTĂ, #Contactless Art Wall, Inside/Outside
Galateca, INT.EXT – un performance work in progress, Fapte înainte de
toate, Re-ciclare, Re-naștere și Re-inventare sau Eco – Primavera.
Victor Țăpeanu este Director Artistic la Cuibul Artiștilor. Victor este
acel gen de om de la care ai de învățat, de la care te inspiri. Este omul
care îți oferă contextul în care să crești și să te dezvolți, este omul care
iubește să calce cu bocancii în confortul în care te afli, să te atârne de o
sfoară deasupra unei prăpăstii și să îți spună că doar tu poți să faci
următorul pas să construiești ceva. Și tu o faci pentru că el e acolo și îți
spune că poți și fără să îți dai seama ai construit un pod, tu și toți ceilalți care ați fost în aceeași situație și cu acceași dorință, dar care singuri nu ați știut să vă observați.
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Serin Jemaa este Artist/Creative & Visionary la Cuibul Artiștilor.

Anastasia Staicu este Vicepreședinte la Asociatia SNK, Director Editorial, Editura Seneca. Născută in URSS. Crescută de părinți iubitori în
firescul unei familii cu mulți prieteni. Sportul de performanță de la 6 la
18 ani nu a reușit să-mi distrugă personalitatea ci m-a învățat că durerea poate fi un lucru productiv. Doi ani de Universitate de pedagogie la
Moscova, patru ani Filologie Universitate București (m-am îndrăgostit
de cel mai bun cetățean român și am făcut transfer de facultate). Un
doctorat nefinalizat pe tema operelor lui Soljenițîn (una din deciziile
cele mai bune). Mă definește rolul de mama care mi-a fost luat de timpul ce trece prea repede. Am două fete plecate cu studii în Scoția și
Germania. Mi-e dor tot timpul și faptul că dragostea nu piere mă ține
în viață.
Radu Mihaiu este primarul Sectorului 2 din București. Și-a început
mandatul în octombrie 2020 și are o misiune pe care și-a asumat-o
public: să muncească cu bună credință și multă ambiție pentru a transforma treptat Sectorul 2 într-un sector al secolului 21, demn de o capitală europeană. A fost secretar de stat la Ministerul Fondurilor în
guvernul tehnocrat, unde a fost responsabil de deblocarea dezvoltării
unui sistem IT critic pentru absorbția de fonduri europene. A transparentizat în format de date deschise toate contractele de finanţare şi de
achiziţii din fonduri europene şi a lăsat un plan de execuţie, care a
permis desemnarea în 2017 a autorităților de management şi absorbţia banilor europeni.

Liviu Stanciu este expert elaborare strategie smart city al Municipiului Alba Iulia. Experiență în scrierea și implementarea de proiecte
smart city, proiecte cu finanțare europeană (POR, POCA, POCU, proiecte transnaționale), expert tehnic în cadrul proiectelor Orizont
2020, expert local și ofițer comunicare în proiecte URBACT, expert în
elaborarea strategiei Alba Iulia smart city, membru în Grupul de lucru
PMUD al municipiului Alba Iulia; expert comunicare și PR, marketing
digital de oraș, branding, creative promotion, social media și graphic
design.
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Oana Buzatu este de profesie jurnalist, cu experiență în comunicare
instituțională, fiind în ultimii ani purtătorul de cuvânt al municipiului
Cluj-Napoca și coordonatorul Serviciului Centrul de Informare pentru
Cetățeni al instituției- responsabil cu interacțiunea administrației locale cu cetățenii. În prezent face parte din echipa internă care lucrează
pentru a implementa procesul de transformare digitală în municipalitatea clujeană și a proiectului InnovatoR-care intenționează promovarea către oraşele din România a unei rețele de comunicare pe teme de
administrație şi cetățenie, pentru a spori potențialul de inovare internă al angajaților din sistemul public.

Ovidiu Cîmpean este Director de Dezvoltare Locală în cadrul Primăriei Cluj-Napoca, responsabil cu proiecte de finanțare europeană și coordonarea și gestionarea Centrului de Inovație și Imaginație Civică din
Cluj. Licențiat în științe politice la Universitatea Babeș-Bolyai,
Cluj-Napoca, cu un master în studii politice europene comparate, un
master în științe politice și un doctorat în relații internaționale și studii europene, Ovidiu este pasionat de contribuția pe care o putem aduce cu toții la schimbarea în sectorul public. Ovidiu coordonează, de
asemenea, politica publică locală a concursurilor internaționale pentru proiecte de dezvoltare urbană pe care municipalitatea le organizează, în parteneriat cu Ordinul Arhitecților din Romania (OAR), pentru
toate proiectele care au un impact asupra vieții comunității.
Grațian Mihăilescu are o experiență națională şi internațională de
peste 10 ani în domeniul dezvoltării, comunicării, politicilor publice şi
inovării. A studiat şi lucrat în Germania, Belgia, Italia, Ungaria, Serbia
şi SUA, fiind bursier al Comisiei Europene, colaborând cu organizații
ca Bancă Mondială, Guvernul României sau Adunarea Regiunilor
Europene. Grațian deține un doctorat în dezvoltarea orașelor și este
fondatorul UrbanizeHub o comunitate globala de experți pasionați de
dezvoltarea orașelor într-un mod sustenabil și inteligent. Abordarea
integrată, cu subiecte variate ce țin de mediu, transport, regenerare
urbană, incluziune, tehnologie și inovare, și colaboratorii de pe diferite continente, fac din Urbanize Hub sa fie unul dintre start-upurile de
succes, lansate în România.
Carli Bunding-Venter, cetățean sud-african, este specialist în dezvoltare urbană principală la Banca Mondială cu sediul în Washington
DC. Are o vastă experiență care se întinde atât pe sectoarele privat, cât
și pe cel public, cu o înțelegere aprofundată a managementului public,
a guvernanței urbane și a dezvoltării economice la nivel local și regional.
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Marcel Ionescu-Heroiu lucrează ca Expert Senior Dezvoltare Urbană în biroul Băncii Mondiale din Viena, Austria. Marcel deține o diplomă de licenţă în economie de la Universitatea Babeș-Bolyai din
Cluj-Napoca, România și un doctorat în dezvoltare regională de la Universitatea Cornell, Ithaca, New York, Statele Unite ale Americii. Printre domeniile-cheie în care a lucrat Marcel se enumeră: politici de
dezvoltare urbană și regională și competitivitate; gestionarea programelor operaționale UE; prioritizarea proiectelor; guvernare locală și
regională; dezvoltare durabilă și schimbări climatice; și reamenajarea
zonelor industriale dezafectate. Marcel a contribuit la sau a condus
proiecte în România, Polonia, Turcia, SUA, Serbia, Macedonia, Bosnia
și Herțegovina, India, Georgia, Azerbaidjan și Croația.
Ileana Luminița Bălălău a contribuit la elaborarea Strategiei naționale pentru dezvoltarea durabilă a României (SNDDR) 2030 și este
managerul proiectului SIPOCA 613 „România durabilă”. Are experiență în probleme de mediu, dezvoltare durabilă și în consolidarea colaborării cu părțile interesate. Este șef serviciu în cadrul Departamentului
pentru Dezvoltare Durabilă, Guvernul României și punct focal național pentru coerența politicilor pentru dezvoltare durabilă în relație cu
OECD.

Cornel Bertea Hanganu are experiență de peste 20 de ani în administrație publică, planificare strategică și dezvoltare durabilă și s-a specializat în psihologie organizațională și planificare strategică în cadrul
Universității ”AL. I. Cuza” Iași. Este coordonator național al implementării SNDDR 2030 la nivelul administrației publice locale și coordonator tehnic în cadrul SIPOCA 613 „România durabilă”. Este
consilier și expert guvernamental în structuri de guvernanță în Departamentul pentru Dezvoltare Durabilă, Guvernul României.

Ștefania-Elena Deák este doctor inginer al Universității din Petroșani (2003), cercetător științific gradul I (2008) și deține diplomă profesională în management (Open University Business School, 2008). A
fost membru în echipa de redactare a SNDDR 2030 și acum coordonează elaborarea Planului de acțiune 2030 în cadrul Departamentul
pentru dezvoltare durabilă, Guvernul României. Susține importanța și
rolul cercetării în implementarea dezvoltării durabile la nivelul societății.
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Cristian Florin Iordache este absolvent al Facultății de Științe Politice - Școala Națională de Studii Politice și Administrative (2016), specializat în politici publice și economie comportamentală (Behavioral
Economics). Interesat de înțelegerea comportamentelor socio-politice
și a impactului comunicării publice, în prezent este consilier al Departamentului pentru Dezvoltare Durabilă, Guvernul României, coordonatorul activităților de comunicare

Andreea Cătălina Tache este alumni al Programului Oficial de Internship al Guvernului României, în cadrul Departamentului pentru Dezvoltare Durabilă și absolventă a Facultății de Filosofie, Universitatea
din București, master în Studii de dezvoltare internațională și etica
relațiilor internaționale (2020). Crede în etica mediului, în modelul de
dezvoltare al viitorului concentrat pe sustenabilitatea organizațiilor și
economisirea de resurse pentru generațiile următoare.

Simina Lakatos este cercetător și președinte al Institutului pentru
Economie Circulară și Mediu „Ernest Lupan” (IRCEM) din Cluj-Napoca. Face cercetări în știința materialelor, știința mediului energetic,
dezvoltarea durabilă, economia circulară, economia antreprenorială,
economia socială și marketing. Principalele sale subiecte de cercetare
includ Economia circulară, cu accent pe economia circulară socială,
strategiile de dezvoltare circulară, evaluarea ciclului de viață, CradleTo
Cradle, Simbioza industrială și schemele de certificare a mediului.

Nina Bratfalean este antreprenor în insurtech si fintech si unul dintre cei mai experimentați profesionişti din brand management din
România. Nina a crescut si a consolidat in România mărci auto precum
BMW, MINI, BMWi, Porsche, Audi, Volkswagen, Skoda, SEAT, Ford si
Mazda. Nina are un Executive MBA la London Business School si Columbia Business School; a studiat şi a interacționat cu mediile de business din oraşe importante ale lumii - Londra, New York, Hong-Kong,
Dubai, Istanbul şi München, in cele mai importante nuclee de inovaţie. Focusul Ninei este acum leadership la nivel executiv, managementul schimbării şi mentorat. Nina este board member în două
start-up-uri din domeniul fintech (Paris si Zurich) şi cofondator al
unei companii din domeniul biometriei avansate. Nina este activă în
comunități importante de business din Europa Centrală şi de Sud-Est,
este mentor, autorul unei cărți de profil şi președintele Clubului de
Alumni ai London Business School în România.
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Aida Szilagyi a absolvit Facultatea de Inginerie Chimică a Institutului
Politehnic Traian Vuia din Timișoara şi deţine un doctorat in domeniul
eco-eficienței industriale. De-a lungul întregii sale cariere a servit cauza
dezvoltării durabile, in calitate de formator , expert, manager de proiect sau promotor, in domenii precum: managementul mediului, gestionarea eficiență a resurselor și deșeurilor, combaterea schimbărilor
climatice, ecoinovarea sau economia circulară. Proiectele realizate au
vizat sectorul public şi privat, iar intervențiile sale au dovedit un angajament excepțional și standarde profesionale de înaltă calitate. Mandatată in rolul de Expert al Națiunilor Unite, a sprijinit implementarea
Programelor Naționale pentru Producție Curată ale Albaniei, Moldovei
și ale țărilor estice vecine Uniunii Europene (Georgia, Ucraina, Azerbaijan, Armenia, Belarus). In prezent este Președinte al Centrului Național
pentru Producție şi Consum Durabile, şi din aceasta postură continuă
sa facă eforturi lăudabile pentru a pune producția si consumul durabile
pe agenda guvernului și a mediului de afaceri din România.

Răzvan Copoiu ocupă, din august 2020, funcția de Director General
al Signify România și al altor 10 țări din regiunea de sud‐est a Europei
(Slovenia, Croația, Serbia, Bulgaria, Republica Moldova, Albania, Muntenegru, Bosnia‐Herțegovina, Macedonia de Nord și Kosovo). Din
2020 s-a alăturat Consiliului Director Recolamp, Signify România, fiind unul din principalii membri fondatori ai asociației inca din anul
2007. Răzvan deține o vastă expertiză în managementul vânzărilor
B2B de echipamente electrice și din domeniul energiilor regenerabile,
al automatizărilor industriale dar și al soluțiilor software, IoT și Cloud,
ca urmare a celor peste 20 de ani de experiență și expunere internațională, în domeniile energetic și industrial, atât în sectorul privat, cât și
în cel public, în România și în alte țări europene.

Iuliana Stan este Managing Partner Human Synergistics România,
biroul afiliat al Human Synergistics International (US), companie specializată în cercetarea și crearea de metodologie pentru măsurarea și
conducerea culturii de organizație, recunoscută atât de medul academic cât și de cel de afaceri. De mai bine de 15 ani, Iuliana promovează
în România utilitatea preocupării pentru cultura de organizație – prin
organizare de conferințe, scrierea de cărți și articole de opinie, realizarea de cercetări de anvergură națională –, fiind printre primii promotori ai conceptului în țara noastră. Peste 300 de organizații din
România, corporații, companii antreprenoriale sau instituții publice,
folosesc metodologia Human Synergistics de diagnoză a culturii de organizație și dezvoltă planuri de intervenție pentru schimbarea comportamentelor angajaților lor.
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Magor Csibi conduce departamentul de Leadership La Trend Consult, cu misiunea de a schimba cultura în cât mai multe organizații și
în societate. Între 2017-2018 a fost directorul executiv al biroului
WWF în Korea, după ce a condus 7 ani în România cea mai mare organizație de conservare a naturii din lume, WWF. A fost și europarlamentar, ales pe listele PNL vicepreședintele Comisiei de Mediu,
Sănătate Publică și Siguranță Alimentară din Parlamentul European și
a predat la Universitatea Babeș-Bolyai. În 2009 a fondat publicația
Think Outside the Box, pe care a și coordonat-o în primii doi ani.

Andreea Paul a fondat în anul 2017 și este președintele thinktank-ului
INACO – Inițiativa pentru Competitivitate. Totodată, este conferențiar universitar doctor la Facultatea de Relații Economice Internaționale
a ASE din anul 2008. Andreea Paul este doctor în economie. Timp de
opt ani a fost cercetător la Institutul de Economie Națională al Academiei Române, trei ani consilier la Administrația Prezidențială, trei ani
la Parlamentul European, apoi trei ani consilier pe probleme economice a doi premieri în Guvernul României și patru ani deputat în Parlamentul României.

Amalia Stamate, Economist Principal, Direcția de Stabilitate Financiară, BNR Amalia Stamate este economist principal în cadrul Direcţiei
Stabilitate Financiară. S-a alăturat Băncii Naționale a României în
2017, fiind implicată în analize privind sectorul companiilor nefinanciare, precum și în studii și analize privind impactul schimbărilor climatice asupra sectorului bancar. A absolvit Facultatea de Finanțe,
Asigurări, Bănci și Burse de Valori (FABBV) la Academia de Studii Economice din București în 2011 și deține un master în Finanțe și Bănci
(DOFIN), din 2013. Este co-autor al lucrării de cercetare „Investment:
What holds Romanian firms back?”, publicată în cadrul Caietelor de
Studii ale BEI, precum și ale BNR.

Daniela Șerban este un profesionist în finanțe și comunicare cu experiență în consultanță, instituții financiare și presă. În prezent este
doctorand în Finanțe în cadrul Academiei de Studii Economice București și este cadru didactic asociat pentru cursul de Piețe Financiare.
Ea a inițiat și condus proiectul de înființare a Asociației pentru Relații
cu Investitorii la Bursă din România (ARIR) în 2019 cu 12 membri fondatori și este în prezent Președintele ARIR.
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Narcis Jeler este expert în politici climatice. Experiența sa recentă
include un parcurs de 5 ani la Comisia Europeană, unde, printre altele,
a fost unul dintre coordonatorii grupului de negociatori internaționali
ai UE privind adaptarea la schimbările climatice. Anterior, a fost negociator principal al României (nivel tehnic), sub Convenția ONU privind schimbările climatice și a coordonat proiectul Ministerului
Mediului cu Banca Mondială, care a dezvoltat strategia și planul național de acțiune al României privind schimbările climatice.

Gabriela Popescu lucrează ca expert în cadrul Ministerului Investiţiilor şi Proiectelor Europene, fiind implicată într-o pondere semnificativă pe componenta de evaluare a proiectelor depuse în cadrul
Programului Operaţional Asistenţă Tehnică. În activitatea sa anterioară MIPE, a lucrat la Ministerul Mediului, iar implicarea în proiectul
dedicat schimbărilor climatice cu Banca Mondială, în subprogramul
LIFE-CLIMA și în alte activități cu o pronunțată componentă de cooperare și relații internaționale, au probat abilități de comunicare și de
relaționare remarcabile.

Emilia Măzăraru, CFA, este Manager al Departamentului de Finanțări Proiecte Imobiliare în cadrul Diviziei Corporații din Raiffeisen
Bank. Emilia lucrează de peste 15 ani în domeniul finanțărilor de proiecte, iar în ultimii ani acoperă și zona finanțărilor sustenabile acordate clienților corporatiști.

Otilia Alexandra Scarlat este Coordonator Finanțare și face parte
din echipa Managementului Bilanțului și al Portofoliului din cadrul
Diviziei Trezorerie și Piețe de Capital. Ea s-a alăturat echipei Raiffeisen
Bank acum 7 ani și în prezent se asigură că banca are o structură de
finanțare echilibrată, acoperind inclusiv emisiunile de obligațiuni
verzi ale băncii.
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Corina Vasile este Directorul de Comunicare și Relații Publice al Raiffeisen Bank şi coordonează activitățile de Sustenabilitate, Corporate
Communications şi Public Affairs ale grupului Raiffeisen in Romania.
Este co-fondator Global Women in PR Romania (GWPR) şi membru în
boardul Romanian Diversity Chamber of Commerce (RDCC)

Ecaterina Milica Dobrotă este doctorand, în cadrul Academiei de
Studii Economice din București, expert contabil, dar și absolvent de
studii universitare de inginerie navală, precum și de studii juridice. În
calitate de cadru didactic asociat invitat a susținut cursuri în programe
postuniversitare în domeniul achizițiilor publice, la diverse universități din țară. În prezent este consilier de soluționare a contestațiilor în
domeniul achizițiilor publice, în cadrul Consiliului Național de Soluționare a Contestațiilor, din anul 2017. Este coordonator al cărții “Achiziții publice. Idei noi, practici vechi” (Editura Universitară, 2020).

Andrei Borțun este CEO al Fundației The Institute, Inițiator al programului ASAP România, Președinte al Fundației “Gala Societății Civile” și Partener în cadrul agențiilor “Dăescu Borțun Olteanu” și “Rusu +
Borțun Brand Growers”. De peste 20 de ani, The Institute susține și
promovează industriile creative din România prin evenimente și proiecte precum Romanian Design Week, Diploma, Internetics, Cartierul
Creativ și multe altele.

Felicia Ienculescu-Popovici este director al Asociației Greenitiative
și coordonator de evenimente la Centrul Green Mogo, una dintre cele
mai verzi clădiri publice din România. Inițiatoare a Platformei Școli
verzi și co-autor al programei și auxiliarelor didactice pentru opționalul Eco educație pentru Școli verzi, a încercat să găsească o formulă de
eco educație potrivită pentru sistemul educațional din România. Activitatea ei a fost recompensată cu Women of Courage Award de către
Ambasada SUA la București și cu Roger Léron Award de către FEDARENE, Federația Europeană a Agențiilor și Regiunilor pentru Energie și
Mediu. În 2011 a participat la programul Departamentului de Stat International Visitor Leadership Program dedicat schimbării climei și
energiei curate.
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Ana-Maria Goilav este doctor în arhitectură, lector la Universitatea
de Arhitectură şi Urbanism „Ion Mincu”, Bucureşti; alumnus New Europe College, alumnus „Vasile Pârvan” la Accademia di Romania,
Roma; contribuţii ştiinţifice în arhitectura eclezială şi autor al proiectelor pentru biserica spitalului de psihiatrie de la Voila – Câmpina, biserica Sfinţii Maxim Mărturisitorul şi Grigorie Palama din Copou - Iaşi,
ansamblul memorial al Închisorii de la Piteşti; preocupări practice în
domeniul inovaţiei cu materiale naturale şi tehnici tradiţionale, co-autor al proiectului „Şcoala de la Buneşti”; actualmente vicepreşedinte al
Ordinului Arhitecţilor din România – Filiala Bucureşti.
Petre Guran – cercetător la ISSEE al Academiei Române, doctor în
istoria civilizaţiilor (2003), cu o teză intitulată Sfinţenie regală şi putere
universală în lumea ortodoxă, susţinută la EHESS, Paris; autor al volumului Biserica în cetate. Studii de ecleziologie ortodoxă (București, 2014)
și a peste 40 de studii în limbile engleză și franceză dedicate antropologiei faptului religios şi istoriei intelectuale a formelor de putere în
lumea bizantină, antică și medievală, co-autor la Oxford History of Historical Writing și Oxford History of Late Antiquity; numeroase studii,
articole şi recenzii în română, pe teme de istorie, arhitectură și religie;
coordonator al volumului colectiv Împăratul hagiograf. Cultul sfinţilor
şi monarhia bizantină şi post-bizantină, New Europe College, 2001;
co-autor al proiectului de educație alternativă Școala de la Bunești.
Christina Leucuta este Senior Advisor CLUSTERO – Asociația Clusterelor din România, cercetător asociat Institutul de Prognoză al Academiei Române. Este absolventă a Facultății de Relații Economice
Internaționale-ASE București. A fost director în Ministerul Economiei
– Direcția Politici Industriale și a inițiat politica de cluster a României
în anul 2009. A fost consultant pentru Organizația Mondială a Muncii
Geneva, a fost reprezentantul României în cadrul Grupului de Politici
pentru Întreprinderi din cadrul Comisiei Europene și consultant TAIEX pentru Republica Moldova și Turcia. Este manager de proiect și
expert în diferite proiecte: BE-RURAL-Horizon 2020; DanuBioValNet,
GoDanuBio și DanuPeerChains-Interreg Danube; INNO INDUSTRY-Interreg Europe etc.

