


ECONOMIA CIRCULARĂ
”PREZENT ȘI TENDINȚE”



Conform Parlamentului European,
Economia circulară este un model 
de producție și consum care implică:

PARTAJAREA
REUTILIZAREA 

REPARAREA
RENOVAREA
RECICLAREA 

materialelor și produselor existente 
cât mai mult posibil



ECONOMIA 
CIRCULARĂ

UN SISTEM care își propune să eficienDzeze u<lizarea 
resurselor și să reducă impactul asupra mediului, fără 
a neglija în același <mp bunăstarea oamenilor. 
ECONOMIA CIRCULARĂ propune o nouă abordare, în 3 
paşi: 

REDUCERE – REUTILIZARE – RECICLARE

“Nimic nu se pierde, totul se transformă” valabilă în 
ş9inţă se poate aplica cu uşurinţă şi în economia 

circulară.



Oferă soluții și produse care 
să răspundă nevoilor 
generaţiilor actuale şi
viitoare, legate de:

PERFORMANȚĂ
SUSTENABILITATE

BUNĂSTARE
PROTEJAREA 

VIITORULUI PLANETEI



DEZVOLTARE DURABILĂ

Economia circulară este parte 
componentă a dezvoltării
durabile, aducând în prim plan 
nevoia de op<mizare a 
consumurilor de resurse 
pentru a preveni, a reduce 
risipa și a se promova 
reu<lizarea 
„Bunurile de astăzi sunt resursele de mâine
la prețurile de ieri” (Stahel, 1977) 



România
înregistrează cea mai mare creștere 
a consumului de resurse naturale 

din Europa Centrală și de Est, 
respecDv un consum pe cap de 

locuitor care a crescut cu 178% în
ulDmii 12 ani. 

(Conform Tabloului de bord al UE privind eficiența resurselor 2015)



PLĂTEȘTI CĂT ARUNCI
# POLUATORUL PLĂTEȘTE
Autoritățile publice locale 
au un rol important în
proiectarea unui sistem 
de colectare eficient, 
inclusiv la sursă,
#pentru toate <purile de 

deșeuri



Modelul românesc al economiei 
circulare după bunele pracDci existente 
la nivel internațional și european. 
Model susținut prin fondurile 
structurale și de coeziune, în noul cadru 
financiar mulDanual. 
Acest sprijin este esențial pentru:
*recuperarea decalajelor de 
dezvoltare
*implementarea de noi 
tehnologii
*educarea consumatorilor 
privind rolul u<lizării eficiente a 
resurselor, prevenirii și 
combaterii risipei alimentare



DIRECȚII
• Creșterea transparenței și a 

implicării factorilor interesați se 
poate face printr-un acces direct 
la date și informații.

• Realizarea unei pla\orme 
naționale de economie circulară
sau a altor pla^orme electronice 
de simbioză industrială pot 
contribui ca exemple de bune 
pracDci adaptate specificului 
național.

• Angajament poli<c pe mai multe 
paliere, respecDv o coordonare 
centrală la nivelul Guvernului și a 
ministerelor de linie, susținută și
de o implicare a tuturor 
autorităților publice, dar și a 
mediului privat și a ONG- urilor. 



TRANZIȚIA

Tranziția către o 
economie circulară, în
cadrul căreia valoarea 
produselor, a 
materialelor și a 
resurselor este 
menținută în economie 
cât mai mult Dmp 
posibil, iar producerea 
de deșeuri este redusă
la minimum.



România are cea 
mai mare rată de 

depozitare a 
deşeurilor din UE 

(72%) care este cu 
mult peste media 

UE de 25,6%. 



INDICATORI
În România, se esDmează
o creștere a producției de 
materiale plas<ce de la 
151 kt (2018) la 164 kt 
(2020), respecDv un 
consum de materiale 
plasDce de 698 kt (2018) și 
748 kt (2020). 
Rata de creștere anuală
pentru 2018 este de 4%, 
respecDv 3,5 pentru 2020.



Capacitatea de reciclare a 
deșeurilor de plastic în
România este de cca. 284 
kt/an (din care 134 kt/an 
pentru deșeurile de PET 
și 150 kt/an pentru alte 
deșeuri de mase plastice).
(Conform Planului Național de Gestionare a 

Deșeurilor)



În cazul României, este 
necesară identificarea de 
noi modalități de: 
*reutilizare
*compostare 
*reciclare 
să fie la același nivel cu 
deșeurile generate!

PROVOCĂRI



REGLEMENTĂRI

Prin noile modificări propuse în
cadrul Ordonanței de Urgență nr. 
74/2018 pentru modificarea și 
completarea Legii nr. 211/2011
privind regimul deșeurilor, a Legii 
nr. 249/2015 privind modalitatea de 
gesDonare a ambalajelor și a 
deșeurilor de ambalaje și a 
Ordonanței de urgență a Guvernului 
nr. 196/2005 privind Fondul pentru 
mediu se adoptă o serie de măsuri
menite să faciliteze tranziția către
un sistem de management 
performant al deșeurilor.



INIȚIATIVE LEGISLATIVE
România a demarat primii pași în

direcția angajării pentru un viitor plan 
de acțiune pentru economia circulară, 
pentru interzicerea pungilor de plas<c 

nebiodegradabile, precum și prin 
demararea altor acțiuni

(responsabilitatea ex<nsă a 
producătorilor etc). Există sisteme 

colecDve de preluare a responsabilității
producătorilor pentru majoritatea.

Prin OUG nr. 74/2018, România a ales 
să transfere integral producătorilor

responsabilitatea finanțării ges<onării
deșeurilor post-consum. 



Implementarea unui sistem centralizat 
de raportare a deșeurilor la nivel de 
producători de deșeuri,de transportatori, 
de centre de colectare sub forma unor 
procese-verbale electronice 
interoperabile, cu caracter obligatoriu; 
sistem care va susține următoarele
obiec<ve: 
• Raportarea corectă a datelor canDtaDve 

și pe categorii de deșeuri
• EficienDzarea rutelor de colectare ale 

agenților de salubritate
• Descrierea corectă a disponibilului de 

deșeuri pe categorii de deșeuri pe plan 
local, municipal, regional, național și
realizarea de predicții cu un grad redus 
de eroare staDsDcă

• Transparența procesului raportării și 
accesul facil la informație pentru toate 
părțile interesate



Managementul deșeurilor este o parte 
importantă a economiei circulare.
Lanțul de valori al produselor: începând cu 
extracția materialelor, conDnuând cu etapa de 
proiectare ecologică și terminând cu produsul 
finit, care ulterior devine o nouă resursă pentru 
o altă industrie. 
Economia circulară presupune mai mult decât
deșeuri, ea aduce în prim plan ideea închiderii
buclelor de consum de resurse, ori de câte ori 
poate fi fezabil din punct de vedere tehnic 
recirculată și transformată o anumită canDtate 
de resurse. 



Peste 350 milioane tone 
de plas<c se produc în fiecare an și 

doar 9% se reciclează, potrivit 
staDsDcilor. 96% dintre respondenții 
europeni spun că aruncă cel puțin un 

produs de plas<c pe zi, iar 38% dintre 
aceș<a aruncă între 3 și 5 produse 

de plas<c pe zi.
71% așteaptă să fie redusă în mod radical 
canDtatea de plasDc pentru ambalaje de 

pe piață.

67% dintre europeni 
sunt de părere că 

deșeurile din plasDc și 
schimbările climaDce 
reprezintă cele mai 

mari amenințări 
asupra mediului. 



STUDIU
La nivel global, se esDmează că vor fi generate 
anual 3,5 miliarde de tone de deșeuri în anul 

2050, comparaDv cu 2 miliarde de tone de 
deșeuri in 2016. Aproxima<v 50 milioane tone 

de deșeuri provenite de la echipamente 
electrice și electronice (telefoane mobile, 

computere, televizoare) sunt produse anual, 
dintre care 20% sunt reciclate corespunzător. 

Respondenții au declarat că și-ar dori ca 
reciclarea să fie cât mai simplă, iar în acest caz 

ar recicla și fără un s<mulent
financiar (47%).



• RECICLAD’OR SA este o organizație specializată în
implementarea obligațiilor privind răspunderea
exDnsă a producătorilor ( OIREP ), ce furnizează întreg
lanțul de servicii de management integrat al 
deșeurilor, în conformitate cu normele Uniunii
Europene și cu legislația națională în vigoare. 
• Înființată în anul 2017, funcționează în prezent pe 

baza licenței de operare nr. 7/2019, emisă de către
Guvernul României.
• Atât datorită echipei de profesionișD în domeniu ce o 

compun, cât și a sistemelor moderne de management 
al deșeurilor implementate împreuna cu partenerii
ADI/UAT, reciclatori și colectori, REICLAD’OR SA aduce
un aport mportant în economia circulară, încurajând
acDvitatea de colectare separată a deșeurilor de 
ambalaje și urmărind îndeaproape parcursul acestora
către reciclatorul final.



DENISE DELEANU
Chief Opera+ng Officer

office@reciclador.green
www.reciclador.green

http://reciclador.green
http://www.reciclador.green/

