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CAPITOLUL 1. INTRODUCERE 
 
Prezentul raport a fost elaborat în cadrul proiectului “STRATEGIA PENTRU TRANZIŢIA ROMÂNIEI 
SPRE ECONOMIA CIRCULARĂ 2020-2030 (ROCES)” cu misiunea ca până în 2030, România să fie 
lider în Europa Centrală şi de Sud-Est în economia circulară, astfel în cadrul acestui demers au fost 
derulate un număr de 8 conferințe regionale şi o conferinţă naţională. 
 
Prin intermediul conferinței și a workshop-ului “CONSTRUCȚII SUSTENABILE PENTRU ORAȘE 
CIRCULARE, INTELIGENTE & INCLUSIVE”, care au avut loc în Cluj-Napoca la data de 10 mai 2019, 
ne-am propus să implicăm părțile interesate în identificarea și conectarea practicilor circulare; 
identificarea, printr-un proces participativ şi iterativ, a domeniilor de nişă cu potențial competitiv la nivel 
regional; formularea de recomandări astfel ca Guvernul României să faciliteze o tranziție mai eficientă 
spre economia circulară și identificarea de oportunități circulare pentru consolidarea competitivității 
economice internaționale și a calității vieții pentru toți. Evenimentul a reunit peste 40 participanţi din 
mediul de afaceri, de cercetare, public şi non-guvernamental. 
 
Vice prim-ministrul Grațiela Leocadia Gavrilescu, Ministrul Mediului, și-a exprimat sprijinul față de 

proiect pe data de 6 decembrie 2018 în cadrul evenimentului “Virtuous Circles Mission to Romania - 

Povești de succes din domeniul economiei circulare", unde proiectul a fost prezentat pentru prima 

dată publicului: "[…] Pentru noi, tranziția spre o economie circulară este o oportunitate excepțională 

care va permite tranziția spre zero deșeuri. Vă susținem proiectul și vă propun altceva și anume 

realizarea Conferinței naționale pe strategie în economie circulară odată cu preluarea mandatului de 

către România a Președinției Comisiei Europene […]". Astfel, demersul nostru este unul ce vrea să 

contribuie alături de celelalte 8 conferințe regionale și de conferința națională, pe care le-am realizat 

în România, ca urmare a angajamentului asumat față de ECESP, să contribuim prin consultarea 

tuturor stakeholderilor la realizarea unei strategii pe economie circulară în România pentru perioada 

2020-2030. Conferința este coordonată de IRCEM, sub auspiciile Platformei Europene a 

Stakeholderilor pe Economia Circulară (ECESP), o inițiativă comună a Comitetului Economic și Social 

European și a Comisiei Europene. 

Prezentul document face parte dintr-o serie de nouă rapoarte care au ca scop identificarea și analiza 

bazată pe evidențe a unor domenii în cadrul cărora se pot ulterior defini nișe de specializare inteligentă 

în economie circulară la nivelul fiecărei regiuni de dezvoltare. Aceste rapoarte au avut la bază o 

metodologie comună, atât pentru faza de identificare a domeniilor, cât și pentru cea de analiză. 

Prioritățile vor fi incluse în STRATEGIA PENTRU TRANZIŢIA ROMÂNIEI SPRE ECONOMIA 

CIRCULARĂ 2020-2030  (ROCES 2030). 

 

Conferința și workshop-ul “CONSTRUCȚII SUSTENABILE PENTRU ORAȘE CIRCULARE, 

INTELIGENTE & INCLUSIVE” au ca obiectiv identificarea, printr-un proces participativ şi iterativ, a 

domeniilor de nişă cu potențial competitiv la nivel regional. 

Tematica discutată în cadrul acestei întâlniri a cuprins: 

Sesiunea 1: Evoluții la nivel urban și regional  

•  Planificarea urbană pentru promovarea economiei circulare 

•  Închiderea buclei în conurbații cu soluții și hub-uri logistice inovatoare 

•  Clustere circulare pentru economii emergente 

Sesiunea 2: Calitatea vieții și rolul instituțiilor administrative 

•  Bunăstarea socială și beneficiile pentru sănătate, cu accent pe populația urbană 

•  Comportamentul clienților și interacțiunea socială (economia albastră, bio-economia, economia 

colaborativă) 

•  Contextul politic, aspectele juridice și guvernanţă corporativă 

Sesiunea 3: Inovația în SMART CITY 

•  Rolul TIC în extinderea economiei circulare - industrie 4.0 
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•  Redesign-ul de produs spre economia circulară 

•  Contribuţia TIC la eficiența energetică (clădiri inteligente etc)  

Sesiunea 4: Gestionarea deșeurilor din construcții 

•  Gestionarea durabilă a reziduurilor forestiere și a deșeurilor din demolări 

•  Exploatarea urbană în economia circulară 

Sesiunea 5: Adoptarea economiei circulare pentru internaționalizarea și competitivitatea globală a 

IMM-urilor în domeniul construcțiilor  

•  Economia circulară: Bariere și oportunități pentru construcții circulare 

•  Eficiența privind utilizarea resurselor 

•  Linii de finanțare pentru IMM-urile circulare 

Sesiunea 6: Decarbonizarea economiei prin dezvoltarea de construcții inteligente şi sustenabile 

•  Decarbonizarea economiei prin dezvoltarea de strategii privind energia regenerabilă 

•  Sisteme moderne inteligente pentru sustenabilitate urbană  

•  Simbioză industrială, sisteme cu buclă închisă și parcuri eco-industriale 

 

Acest eveniment de amploare prezintă idei și soluții pentru economia circulară și reunește experți și 

factori de decizie în domeniul economiei circulare și modul în care această noțiune inovatoare poate 

fi implementată strategic la nivel regional şi național în managementul deșeurilor. În cadrul acestei 

conferințe, participanții au împărtășit din experiența lor cu privire la rolul pe care schimbările climatice 

la au asupra orașelor, decarbonizarea în situația actuală și potențiale intervenții, soluții pentru 

atingerea Obiectivelor de Dezvoltare Durabilă ale ONU și prezentarea celor mai bune practici la nivelul 

administrațiilor locale sau regionale actuale. 

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

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

pretestarea chestionarelor semistructurate care se vor folosi în cercetarea de piață. Elementele fișei 

de lucru precum si variabilele chestionarelor au fost selectate în urma monitorizării unui volum mare 

de articole online pe subiecte privind construcțiile și impactul economiei circulare asupra acestora. 

Procesul de selecție al acestora a fost unul complex, care combină algoritmi de procesare a limbajului 

natural cu evaluarea umană. 

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

bază o analiză atât a actorilor cu potenţial de inovare, cât şi în sens mai larg, a agenţilor economici 

prezenți pe plan local, la care se adaugă factori istorici specifici zonei. 

 

Pornind de la oportunităţile identificate în regiune, se construiesc colaborativ posibile aspiraţii 

regionale, capabile să crească substanţial competitivitatea regiunii. 

Pentru a determina un set restrâns de aspiraţii, negociate şi detaliate în cadrul unei runde de World 

Café (World Factbook, 2019) având la bază cele șapte principii de design pentru elaborarea schiţei 

foii de parcurs, s-a avut în permanență un dialog activ cu participanți, iar schimbul de informaţii şi 

identificare creativă de soluţii, au creat un cadru propice pentru dezbaterea relaxată a propunerilor, în 

vederea identificări aspiraţiilor pentru acest sector.  

 

Din punct de vedere al orașelor SMART, municipiul Cluj-Napoca îndeplinește fiecare indicator pornind 

de la titlul de primul oraș unde au fost introduse autobuze electrice până la titlul de reședință al celui 

mai mare festival din România și anume festivalul UNTOLD. În același timp, municipiul Cluj-Napoca 

devine capitala mondială a matematicii în 2018, găzduind a 59-a ediție a Olimpiadei Internaționale de 

Matematică. Plecând de la aceste premise, IRCEM a fundamentat decizia de a considera acest sector 

unul de interes pentru economia circulară a României. Acest fapt este întărit de titlul obținut de 

municipiu în 2015 și anume de Capitală Europeană a Tineretului. 

Specializarea conferinţei din regiunea Nord-Vest pe orașele inteligente și sectorul construcțiilor a fost 

determinată și în urma analizei profilelor companiilor din regiune şi a discuţiilor cu reprezentanţii ADR 
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Nord-Vest. În plus, în regiunea Nord-Vest activează cinci clustere cu activitate de importanţă naţională 

şi internaţională: Agro-Food-Ind Napoca, iTech Transilvania, Transylvania Energy, Cluj IT și Mobilier 

Transilvan. 

 
Imagini din timpul evenimentului 
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CAPITOLUL 2. METODOLOGIA DE LUCRU 
 
Conferinţa sectorială “CONSTRUCȚII SUSTENABILE PENTRU ORAȘE CIRCULARE, 

INTELIGENTE & INCLUSIVE” a fost evenimentul catalizator al stakeholder-ilor care activează în 

acest domeniu. Pasionaţii şi profesioniştii s-au întâlnit pentru a face schimb de idei, pentru a-şi 

prezenta reuşitele în acest domeniu şi pentru a oferi soluţii la problemele cu care se confruntă 

companiile, dar şi potenţialii clienţi din industrie. Totodată, conferința a avut și rolul de a cartografia 

modelele de bună practică şi stabilirea unor direcţii de acţiune pentru acest sector, component al 

strategiei ROCES 2030. 

Workshop-ul “CONSTRUCȚII SUSTENABILE PENTRU ORAȘE CIRCULARE, INTELIGENTE & 

INCLUSIVE” a avut rolul de a lucra cu actori relevanţi din domeniul economiei circulare regionale la 

un dialog structurat pentru identificarea, în cadrul unor domenii ale economiei circulare mai 

ample, a unor nişe de piaţă care au o dinamică (europeană) promiţătoare, pentru care există 

premise bune de start şi un ecosistem de actori real interesaţi. 

Domeniile sunt propuse în urma unei analize care combină algoritmi de procesare a limbajului natural 

cu evaluarea umană. 

Evenimentul a reunit un număr de peste 40 de participanţi din mediul de afaceri, cercetare, 

administraţie publică și din sectorul neguvernamental. 

 

2.1. Selecţia de oportunităţi emergente 

Vectorul principal al workshop-ului a constat în discuții libere legate de tendinţe tehnologice 

emergente, cerințele pieței, precum și capacitatea existentă la nivelul industriei, prezentate de către 

participanți sub forma unor scurte descrieri ale tehnologiilor cu potenţial de adoptare pe scară largă 

şi/sau impact major asupra unuia sau mai multor sectoare economice. 

Procesul demarează cu selecţia a trei direcții, ţinând cont de oportunitatea de business/inovare pentru 

organizaţii şi posibilitatea de colaborare regională în acel domeniu. 

 

2.2. Identificarea unor posibile direcții de dezvoltare regională 

Participanţii de la fiecare grup de lucru au discutat pe marginea unei fișe de lucru ce a făcut referire la 

oportunităţi tehnologice, miza fiind de a identifica posibile nişe competitive pentru regiune. În urma 

dialogului s-a dezvoltat un tabel, care descrie ambiţia la nivel regional, după cum se poate observa în 

cele ce urmează. Fișa de lucru se adresează industriei și are rolul de a analiza în adâncime potențialul 

industriei structurat pe principiile economiei circulare la nivel regional. Scopul acestei acțiuni este ca 

actorii regionali și naționali: 

- să identifice în cadrul acestei întâlniri direcții de specializare, care să permită avansul industriei 

deșeurilor în cadrul unor lanțuri globale de valoare adăugată; 

- să identifice complementarități între aceștia, care să reprezinte baza unor colaborări efective și care 

să aducă plus valoare industriei; 

- împreună cu autoritățile responsabile de finanțare să definească instrumente suport adecvate. 

Astfel, fișa de mai jos se va completa având în minte industria construcțiilor, cu accent pe orașe 

sustenabile, circulare, inteligente și inclusive, utilizând ca suport calupul de întrebări de mai jos. 
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FIȘA DE LUCRU 

Vă rugăm să completați următoarea propoziție referitoare la piața economiei circulare din România: 

 

1. În 10 ani, piața economiei circulare din România va fi în topul furnizorilor europeni/globali de ....... 

 

  

2. Cărui tip de piață i se adresează? 

 Piață matură 

 Piață emergentă 

 Piață nouă 

 Alta (vă rugăm specificați) 

       

  

 
 

  
 

  

3. Care este dimensiunea acestei piețe globale și/sau rata medie anuală de creștere (CAGR)? 

Valoarea actuală: 
 

Creșterea medie 
anuală: 

 

 

  

 
 

  
 

  

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

 

  

 
 

  

5. Vă rugăm alegeți următoarele caracteristici care se potrivesc pieței selectate mai sus, apoi detaliați 
răspunsurile alese. 

 Există produse pilot/ Brevete 

 Există resurse umane 

 Există infrastructură 

 Există premise bune de start 

 Există performanță actuală 

 Există tehnologii care pot fi adoptate 

 Alta (vă rugăm specificați) 
 

  

 
 

  
 

  

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

Privat 
 

Public 
 

 

  

 
 

  
7. Numiți 1-2 provocări si/sau limite ale economiei circulare: 
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8. Vă rugăm să alegeți regiunea în care locuiți: 
Regiunea de dezvoltare Nord – Est 
Regiunea de dezvoltare Sud - Est 
Regiunea de dezvoltare Sud - Muntenia 
Regiunea de dezvoltare Sud -Vest Oltenia 
Regiunea de dezvoltare Vest 
Regiunea de dezvoltare Nord - Vest 
Regiunea de dezvoltare Centru 
Regiunea de dezvoltare București – Ilfov 
Alta vă rugăm să specificați 

 

  

 

În funcţie de interesul şi expertiza lor, participanţii sunt distribuiţi la mesele de lucru pentru a contribui 

la urmatoarea sesiune, care constă în elaborarea unor schiţe de foi de parcurs pentru aspiraţiile 

regionale identificate anterior. 

După finalizarea acestei fișe de lucru, se trece la pretestarea chestionarelor și dispunerea 

participanților în cinci grupuri de lucru (Figura 1), compuse din reprezentanți ai mediului de afaceri, de 

cercetare, administraţie publică, mediul non-guvernamental, pe grupul de producători (1), consumatori 

(2), educație și disemninare (3), managementul deșeurilor (4) și inovare în cercetare și transfer 

tehnologic (5). 

 

Figura 1. Dispunerea grupelor de lucru  

 
 

Fiecare grup e format din 3-7 persoane, variind în funcție de prezența la eveniment a stakeholderilor. 

În acord cu particularitățile cercetării exploratorii, prin intermediul acestui raport s-a cules o serie de 

informații pentru o mai bună înțelegere a contextului regional și pentru identificarea zonelor care permit 

concentrarea resurselor și sunt în acord cu orientarea generală a economiei regionale, dar și în linie 

cu tendințele europene și internaționale privind economia circulară. 

Prin metodologia aleasă, documentul permite cercetări viitoare, păstrând totuși rigurozitatea 

metodologică internă.  
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CAPITOLUL 3. ANALIZA MULTICRITERIALĂ A SECTORULUI 

CONSTRUCȚIILOR SUSTENABILE ÎN REGIUNEA NORD-VEST 
 
În cadrul Conferinţei “CONSTRUCȚII SUSTENABILE PENTRU ORAȘE CIRCULARE, 

INTELIGENTE & INCLUSIVE” s-a discutat despre modul în care economia circulară prezintă 

oportunități noi și fără precedent pentru a crea bogăție și bunăstare, precum și modul în care aceasta 

poate fi motorul esențial pentru atingerea obiectivelor ambițioase ale Organizaţiei Națiunilor Unite 

pentru anul 2030 și a obiectivelor de dezvoltare durabilă, în special în ceea ce privește materialele. 

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

o rută comună spre economia circulară în vederea îmbunătățirii managementului materialelor. Una 

dintre cele mai importante funcții ale industriei construcţiilor în următorul deceniu va fi creșterea 

durabilității. Acest eveniment face parte dintr-o serie de 8 consultări sectoriale din cele 8 regiuni ale 

României. Rezultatele acestor întâlniri și ateliere de lucru, încheiate cu conferința europeană, au ca 

scop elaborarea unei strategii, astfel încât, până în 2030, România să devină un lider economic 

circular în Europa Centrală și de Sud-Est. 

 

Conferința “CONSTRUCȚII SUSTENABILE PENTRU ORAȘE CIRCULARE, INTELIGENTE & 

INCLUSIVE” este un eveniment regional dintr-o serie de nouă organizate în România, cu accent pe 

diseminarea cunoștințelor colective globale privind aspecte ale economiei circulare, precum și 

sensibilizarea opiniei publice și mobilizarea administrației naționale și regionale față de provocările 

globale actuale.  

Analiza propriu-zisă este structurată pe șapte criterii considerate relevante pentru evaluarea 

potenţialului domeniului de a facilita tranziția la economia circulară în regiune, respectiv: importanța 

domeniului în economia regională, piața, intensitatea de inovare în domeniu, disponibilitatea 

resurselor umane calificate în domeniu, valorificarea unor resurse locale (altele decât cele umane, 

dacă este cazul), nivelul de colaborare între actorii din domeniu și gradul de sofisticare tehnologică. 

 

Figura 2. Criterii folosite pentru analiza domeniilor selectate  

 

Pentru fiecare dintre aceste criterii s-a dezvoltat o serie de argumente care să permită o evaluare a 

domeniului bazată pe evidenţe.  

Astfel, aceste argumente fac referire atât la informaţii statistice (cum ar fi numărul de firme, cifra lor 

de afaceri, valoarea exporturilor), performanţe punctuale (precum investiţii majore, inovaţii sau 

ANALIZA MULTICRITERIALĂ:

Importanța în economia regională

Piața

Intensitatea de inovare

Disponibilitatea resurselor umane calificate

Valorificarea unor resurse locale

Nivelul de colaborare între actori

Gradul de sofisticare tehnologică



 
 

1
0

 
produse de top), tendinţe internaţionale relevante (dinamica de piaţă europeană sau globală, noi valuri 

tehnologice), cât şi la opinii exprimate de reprezentanţi ai mediului de afaceri privind dinamica 

ecosistemului regional aferent domeniului. 

Scopul conferinței a fost acela de a implica experți dintr-un spectru larg de industrii atât pe plan 

intelectual, cât și experimental, incluzând cele mai bune practici și modele deja puse în aplicare, pentru 

a facilita tranziția spre economia circulară a României precum şi conturarea unei strategii românești 

pe economie circulară pentru 2030. Programul evenimentului va aborda rolul pe care schimbările 

climatice îl au asupra orașelor, efectele adverse în situația actuală și intervențiile potențiale, soluții 

pentru atingerea Obiectivelor de Dezvoltare Durabilă ale ONU și prezentarea celor mai bune practici 

la nivelul administrațiilor locale sau regionale actuale. 

 
Tabel 1. Argumentarea detaliată a potențialului domeniului construcțiilor sustenabile în regiunea Nord-

Vest, adaptat după (Prosan și Bîrhală, 2018) 

Criterii  Argumente  Surse date  

C1. Importanța 

domeniului în 

economia 

regională  

Cluj-Napoca ocupă locul 3 în Top 10 orașe din 

România, în funcție de numărul de proiecte 

pentru un oraș inteligent în plan, în curs de 

implementare sau livrate. 

(Vegacomp 

Consulting, 2018) 

În topul celor mai populate orașe din România, 

Cluj-Napoca se află pe locul 3 cu o populație de 

324,576 de locuitori, după București, Iași și 

Timișoara.  

(INS, 2018) 

Cluj-Napoca rămâne cea mai mare piață 

rezidențială din România, după București.  

(Coldwel Banker, 

2018) 

Gradul de absorbție al locuințelor finalizate în 

Cluj‑Napoca și împrejurimi se menține la un nivel 

foarte ridicat, de peste 90%. 

(Coldwel Banker, 

2018) 

În anul 2018, în Cluj au fost anunțate 1219 

șantiere, fiind pe locul 2 în țară la acest capitol. 

Pe locul 1, la o distanță nu foarte mare, se află 

București cu 1348 de șantiere. Pe locul trei din 

punct de vedere a pieței construcțiilor în 2018 se 

clasează Timiș, cu 984 de șantiere.  

(Cluj.com, 2019) 

Din analiza evoluției ponderii populației ocupate 

civile pe activități ale economiei naționale în 

perioada 2008-2016, rezultă că ponderea cea 

mai mare în economia regiunii Nord-Vest în anul 

2016 o au serviciile (43,5%), urmate de industrie 

(26,8%), agricultură, și construcții. 

(Mărginean et al., 

2018) 

În Cluj-Napoca cele mai multe proiecte sunt 

imobilele de locuit, cu o creștere de 11% față de 

anii trecuți. În total s-au înregistrat 4687 de astfel 

de proiecte, mai multe decât alte imobile. După 

locuințe, proiectele mai numeroase sunt 

investițiile în construcțiile sociale și de comunitate 

(3595 de proiecte) și cele industriale (3467). Cele 

mai multe construcții s-au efectuat toamna (lunile 

septembrie și octombrie). În restul anului, 

(Cluj.com, 2019) 



 
 

1
1

 
numărul construcțiilor a fost mai puțin, cu 

excepția lunilor ianuarie, februarie, iunie, iulie și 

august. 

Cele mai mari afaceri în sectorul construcțiilor au 

fost realizate de firmele din zona Capitalei și din 

orașe precum Cluj-Napoca.  

(DINCA, 2018) 

C2. Piața  Anul 2019 a început bine pentru sectorul 

construcțiilor, cu o creștere substanțială a firmelor 

noi de construcții înregistrate în luna ianuarie la 

Registrul Comerțului. La nivel global, până în 

2020 piața va crește constant ajungând la 310 

miliarde lei. În momentul de față piața globală de 

robotică e estimată la 100 miliarde lei. 

 

Activitățile principale ale  regiunii Nord-Vest 

guvernează asupra comerțului, industriei și 

construcțiilor. 

(ADR Nord-Vest, 

2017) 

Prioritățile europenilor în perioada 2015-2020 

sunt accelerarea dezvoltării produselor și oferirea 

de produse personalizate și în serii limitate. 

 

Se așteaptă ca piața de imprimare 3D în Europa 

să crească cu un CAGR de 25,89% pentru 

perioada de prognoză 2017-2025. 

(Simion și Dinu, 2018) 

Grupul producător de materiale de construcţii 

Teraplast şi-a majorat cifra de afaceri cu 91% 

investind în 2018 peste 800 milioane de lei în 

România, iar AdePlast producătorul autohton de 

materiale de construcţii, a înregistrat o creştere 

de 13%, faţă de anul precedent. Sanex SA şi-a 

redus cifra de afaceri cu aproximativ 3% în 2018 

faţă de anul anterior. 

(Dinu, 2019; Ziarul 

BURSA, 2019) 

Ţările din care provin cei mai mulţi investitori în 

Regiunea Nord-Vest sunt: Italia, Germania, 

Austria, Franţa, UK, Spania, Ungaria, iar per total, 

domeniile de activitate ale celor mai multe firme 

străine sunt: echipamente electrice, construcţii 

metalice şi produse din metal, lemn, produse din 

minerale nemetalice, metalurgie şi textile şi 

articole de îmbrăcăminte. 

(ADR Nord-Vest, 

2017) 

C3. Intensitatea de 

inovare în domeniu 

Coeficientul de inovare al regiunii NV a crescut 

de 1,5 ori în ultimii doi ani. 

(Simion și Dinu, 2017) 

România are 10 nume din 100 pe lista raportului 

Google din 2016 privind liderii inovării din Europa. 

2 din 10 sunt din regiunea NV. 

 

Centrele universitare de cercetare în materiale de 

construcții din NV sunt bine finanțate, mai bine 

finanțate decât alte institute din țară, ceea ce le 

permite să dezvolte proiecte complexe cu impact 

și utilizare reală în piaţă. 

Interviuri actori locali 
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Bugetele raportate destinate cercetării în 

regiunea NV sunt scăzute comparativ cu media 

europeană (1,5%), dar în creștere în 2015 față de 

2014 (creștere de la 0,28% la 0,4%). 

(Mărginean et al., 

2018) 

C4. Disponibilitatea 

resurselor umane 

calificate în 

domeniu 

Regiunea NV se află pe locul 2, după București-

Ilfov privind numărul de specialiști în tehnologie. 

(Simion și Dinu, 2017) 

În domeniul construcții județul Bistrița-Năsăud se 

află pe primul loc, cu o pondere de 9%, peste 

media regională, urmat de județul Cluj, cea mai 

mică pondere a persoanelor ocupate în 

construcții fiind în județul Sălaj (4,3% în 2014) 

(Mărginean et al., 

2018) 

Structura cererii potențiale, pe domenii de 

formare ale IPT, în ipotezele scenariului moderat 

în regiunea NV în perspectiva 2017-2020: 

Construcţii, instalaţii şi lucrări publice 8,6% și 

Materiale de construcţii 0,9%. 

(Mărginean et al., 

2018) 

În regiunea NV există 19 programe educaționale 

de licenţă și 18 de master în domeniul 

construcțiilor, regiunea fiind pe locul 2 (după 

București) în clasamentul numărului de programe 

educaționale de licență și master în construcții. 

Analiza facilitatorilor în 

domeniul construcțiilor 

În România forţa de muncă în construcţii aproape 

s-a înjumătăţit în perioada 2009-2017 de la peste 

600000 de oameni, undeva la 350000 de oameni. 

Astfel, numărul de salariaţi din construcţii a ajuns 

la nivelul din 2001, când totalul era de 332000 de 

angajaţi. 

(Vasiliu, 2018) 

Conform datelor de pe site-ul Autorităţii Naţionale 

pentru Calificări la sfârşitul anului 2016 existau 

379 de centre de formare profesională, publice şi 

private, în Regiunea Nord-Vest, oferind peste 

1360 de cursuri de iniţiere, specializare, 

perfecţionare sau calificare abordând 313 

domenii. 

Cursurile oferite sunt, în general, dedicate 

domeniilor silvicultură, agroalimentar, construcţii 

(inclusiv izolare clădiri, lucrări interioare etc), 

industrie (electricieni, mecanici, lucrători în 

prelucrarea metalului, a maselor plastice şi în 

industria textilă şi a pielăriei), cele mai multe 

cursuri fiind oferite în servicii (management, 

HoReCa, pază şi protecţie, contabilitate, comerţ, 

formator, ospătar, bucătar, coafor, etc.) 

(ADR Nord-Vest, 

2017) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

C5. Valorificarea 

unor resurse locale 

(altele decât cele 

umane, dacă este 

cazul) 

Una dintre tehnologiile în creștere este cea a 

soluţiilor IT utilizate în construcţii, dar la sfârșitul 

anului 2015 aproximativ 14% din companiile de 

construcții din România foloseau o soluție de tip 

ERP, cu 6 procente sub media europeană. 

(Cazacu, 2016) 
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În Regiunea Nord-Vest, în anul 2010 existău mai 

multe tipuri de structuri de sprijinire a afacerilor, 

respectiv 10 parcuri industriale, 3 incubatoare de 

afaceri, 3 parcuri logistice, o serie de centre de 

afaceri şi centre expoziţionale şi la stadiul 

incipient, ideea dezvoltării unui parc ştiinţific şi 

tehnologic prin aportul autorităţilor şi al 

universităţilor din regiune. 

(Mărginean et al., 

2018) 

C6. Nivelul de 

colaborare între 

actorii din domeniu 

Companiile multinaționale din NV sunt deschise 

și chiar interesate de inovațiile descoperite în 

centrele de cercetare, acestea investind constant 

în proiectele centrelor de cercetare ale 

universităților de profil din regiune și folosind 

rezultatele cercetărilor în dezvoltarea produselor. 

Interviuri actori 

regionali 

Regiunea NV însumează un număr de 4 clustere 

pe zona materialelor de construcţii. 

Analiza facilitatorilor în 

domeniul construcțiilor 

Existenţa în regiune a două clustere active 

dedicate materialelor de construcții, care 

colaborează în proiecte complexe. 

Interviuri actori 

regionali 

În regiune există o bună colaborare între centrele 

de cercetare ale universităților și marile companii 

și IMM-uri, care permite crearea unei mase critice 

necesare pentru testare și dezvoltare. 

Interviuri actori 

regionali 

C7. Gradul de 

sofisticare 

tehnologică  

71% din companiile locale au declarat în 2014 că 

intenționează să crească cheltuielile cu 

cercetarea-dezvoltarea în următorii ani, iar acest 

procent ajunge la 81% în următorii trei până la 

cinci ani. 

(Deloitte, 2014) 

În ultimii 7 ani numărul organizațiilor de cercetare 

și dezvoltare în regiunea NV a rămas constant. 

(ADR Nord-Vest, 

2017) 

Soluțiile de printare tridimensională oferite de 

start-up-urile din regiune se aliniază la trendurile 

europene și internaționale. 

Interviuri cu actori 

regionali 

 
Potrivit Institutului Naţional de Statistică din România, în semestrul I 2018, investiţiile realizate în 

economia naţională au însumat 33602,7 milioane lei, fiind în creştere cu 5,8% comparativ cu semestrul 

I din 2017. Investiţiile concretizate în lucrări de construcţii noi, în semestrul I 2018 au înregistrat 

15126,5 milioane lei reprezentând 45,0% din total, faţă de 46,4% în semestrul I 2017 (INS, 2018).  

În semestrul I 2018, investiţiile din sectorul majoritar privat au totalizat 27735,4 milioane lei, 

reprezentând 82,5% din total faţă de 87,3% în semestrul I din 2017. Investiţiile din acest sector au fost 

orientate spre achiziţionarea de lucrări de construcţii noi şi utilaje (inclusiv mijloace de transport). 

Volumul lucrărilor de construcţii pe elemente de structură şi pe tipuri de construcţii în semestrul I 2018, 

comparativ cu semestrul I 2017, ca serie brută, a scăzut pe total cu 0,1%. Pe elemente de structură, 

ca serie brută s-au înregistrat scăderi la: lucrările de construcţii noi cu 3,6% şi la lucrările de reparaţii 

capitale cu 1%. Lucrările de întreţinere şi reparaţii curente au crescut cu 13%. Pe obiecte de 

construcţii, volumul lucrărilor de construcţii a scăzut la clădirile rezidenţiale cu 27%. Construcţiile 

inginereşti, cât şi clădirile nerezidenţiale au crescut cu 13,3%, respectiv cu 7,1%. 

În semestrul I 2018 faţă de semestrul I 2017, valoarea lucrărilor de construcţii în antrepriză, în termeni 

nominali, a crescut cu 2805822 mii lei (INS, 2018). 



 
 

1
4

 
Au fost eliberate un număr de 20520 autorizaţii de construire pentru clădiri rezidenţiale în semestrul l 

din 2018, din care cele pentru clădiri rezidenţiale cu o locuinţă au reprezentat 90% din total. Cele mai 

multe autorizaţii de construire pentru clădiri individuale cu o singură locuinţă au fost eliberate pentru 

zona rurală, respectiv 12177 autorizaţii, restul de 6222 autorizaţii vizând mediul urban. Pentru clădiri 

rezidenţiale pentru colectivităţi au fost eliberate 59 autorizaţii de construire. 

Pe medii de rezidenţă, situaţia autorizaţiilor eliberate pentru clădiri rezidenţiale în semestrul I 2018, 

faţă de semestrul I 2017, pune în evidenţă o creştere a numărului autorizaţiilor eliberate atât în mediul 

rural (+881 autorizaţii) cât şi în mediul urban (+731 autorizaţii) (Camera de Comerț și Industrie a 

României, 2018). 

Analiza în profil regional a autorizaţiilor de construire eliberate pentru clădiri rezidenţiale relevă faptul 

că în semestrul I 2018 faţă de semestrul I 2017, s-au înregistrat creşteri în următoarele regiuni de 

dezvoltare: Vest (+516 autorizaţii), Sud-Vest Oltenia (+402), Sud-Muntenia (+352), Centru (+128), 

Bucureşti–Ilfov (+102), Nord-Vest (+95) şi Sud–Est (+86). Scădere a fost în regiunea de dezvoltare 

Nord-Est (-69 autorizaţii). În semestrul I 2018 au fost terminate 23015 locuinţe, în scădere cu 42 

locuinţe faţă de semestrul I 2017. 

Cele mai multe locuinţe terminate în semestrul I 2018 s-au realizat din fonduri private, acestea 

înregistrând o pondere de 98,6% din totalul locuinţelor finalizate, numărul lor fiind în creştere cu 401 

locuinţe faţă de semestrul l 2017. Cele mai multe locuinţe s-au dat în folosinţă în regiunile de 

dezvoltare: Nord–Vest (20,8% faţă de total ţară), Bucureşti – Ilfov (17,1%), Nord–Est (12,5%), Centru 

(12,4%) şi Sud–Est (12,3%). Cele mai multe locuinţe terminate s-au realizat în judeţele: Cluj (3461 

locuinţe), Ilfov (2299 ), Timiş (1980), Constanţa (1787), Bucureşti (1648), Sibiu (1092), Iași (969), 

Brașov (940) şi Suceava (756) (INS, 2018). 

Exemple de inițiative în domeniul economiei circulare pe regiunea de Nord-Vest a României au fost 
cartografiate și redate în tabelul de mai jos. 
 
Tabel 2. Inițiative în domeniul economiei circulare pe regiunea de N-V  
Subiect Titlu proiect Nume firmă/organizație Locație  

Reciclare Cel mai tare la reciclare (Tudor, 
2015) 

Agenția pentru Protecția 
Mediului, Instituția 
Prefectului, Inspectoratul 
Școlar Județean 

Satu Mare 

Reciclare „Locul deșeurilor nu este în casă! 
Trimite-le la plimbare!” 
(Satmareanul, 2013) 

RoRec, Primăria Satu Mare Satu Mare 

Reciclare  Labirintul reciclării (APM Satu Mare, 
2018) 

Agenția pentru Protecția 
Mediului, Instituția 
Prefectului, Inspectoratul 
Școlar Județean 

Satu Mare 

Reciclare Campania DEEE (RoRec, 2014) Compania Bene 
Internațional, Agenția 
pentru Protecția Mediului 
Bihor 

Bihor 

Reciclare Și cei mici fac fapte mari  (ECOTIC, 
2019) 

 ECOTIC BAT Bihor  

Reciclare Școala Zero Waste (Inspectoratul 
Școlar Județean BIHOR, 2018) 

Ecostuff.ro Hotar, Bihor  

Reciclare Baterel și Lumea Non-E ENVIROM Oradea, 
Bihor  

Reciclare Reducere – Reutilizare – Reciclare 
(The Green Project, 2017) 

The Green Project Zalău, Sălaj  

Protecția 
mediului  

Cluburile ecOprovocarea Călărași și 
Sălaj (Eco Provocarea, 2018) 

Tenaris Silcotub  Zalău, Sălaj 
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Informare Campanie de informare și colectare 

DEEE (Colecteaza.ro, 2018b) 
RoRec Zalău, Sălaj 

Reciclare România reciclează (Reciclăm 
Împreună, 2019) 

ENVIROM, Primăria 
Şomcuta Mare 

Şomcuta 
Mare, 
Maramureș 

Reciclare Reducere – Reutilizare – Reciclare 
(The Green Project, 2017) 

The Green Project Maramureș 

Economie 
circulară  

REDUCES – Regândirea Dezvoltării 
Durabile în Regiuni Europene 
utilizând Modele de Afaceri ale 
Economiei Circulare (ZiarMM, 2019) 

Consiliul Județean 
Maramureș 

Maramureș 

Informare Campanie de informare și colectare 
DEEE (Colecteaza.ro, 2018a) 

RoRec Baia Mare, 
Maramureș 

Reciclare Patrula de reciclare (Răsunetul, 
2018) 

RoRec Bistrița 
Năsăud 

Economie 
circulară 

Instrumente digitale de formare în 
economia circulară pentru inovare în 
antreprenoriatul ecologic – 
ENG@GE (Camera de Comerț și 
Industrie Bistrița Năsăud, 2018) 

Camera de Comerț și 
Industrie Bistrița-Năsăud 

Bistrița 
Năsăud  

Reciclare  Dacă s-a ars, reciclează-l! 
(Recolamp, 2019) 

Recolamp Cluj  

Reciclare Orașe Curate (HotNews.ro, 2019) ECOTIC Cluj 

Economie 
circulară  

Platformă antreprenorială de bună 
gestionare a ambalajelor în economia 
circulară (Clems, 2016) 

CLEMS, UTCN, IRCEM, 
SNSIM 

Cluj 

Informare, 
Economie 
circulară  

RE-Market (ADR Nord-Vest, 2018b; 
IRCEM, 2018) 

IRCEM Cluj 

Informare, 
Economie 
circulară  

Contribuția economiei circulare la 
dezvoltarea durabilă a sectorului 
agro-alimentar (Porutiu, 2017) 

Business development 
group  

Cluj  

Reciclare Eco tradiții (Pop, 2017) Asociația Cercul Social  Cluj  

Economie 
circulară, 
informare  

Change Romania with BUILD UPON 
(Build Upon, 2016) 

Romania Green Building 
Council 

Cluj  

Informare, 
economie 
circulară  

Construcţii sustenabile pentru orașe 
circulare, inteligente și inclusive 
(Cluj.info, 2019) 

IRCEM Cluj 

Reciclare EcoBihor (Eco Bihor, 2017) ICECHIM Bihor  

Economie 
circulară  

C-Voucher (ADR Nord-Vest, 2018a) ADR NORD-VEST Nord-vest 

 
În încheiere, este important de menționat că, în regiunea Nord-Vest, subdomeniul construcții 

sustenabile reprezintă un domeniu cu potențial pentru a deveni catalizator al economiei circulare şi cu 

impact economic semnificativ; activitatea şi ecosistemele de actori din acest domeniu sugerează ca 

posibile direcţii de dezvoltare pe zona de construcții inteligente, simbioza industrială, regenerarea 

urbană și închiderea buclei. 
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CAPITOLUL 4. DISCUȚIILE INVITAȚILOR ȘI ALE CELOR 

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

construcțiilor, abordând teme ca: decarbonizarea economiei prin dezvoltarea de construcții inteligente 

şi sustenabile; evoluții la nivel urban și regional; calitatea vieții și rolul instituțiilor administrative; 

inovația în SMART CITY, precum și alte provocări necesare închiderii buclei. De asemenea, s-a pus 

accent pe modul în care facilitățile fiscale, partajarea resurselor, dezvoltarea sectoarelor de cercetare 

și reproiectare pentru produse/servicii, facilitarea producției circulare, implementarea unor programe 

de educare corecte și eficiente prin integrarea economiei circulare la nivelul României pot să contribuie 

la conturarea unei strategii pentru 2030 ancorată la nevoile şi cerinţele româneşti.  

Metodologia de analiză cuprinde aspecte privind: piaţa mondială, piaţa din Romȃnia, tranziția spre o 

economie circulară, inovaţii din economia circulară şi analiza multicriterială, conform figurii de mai jos. 

 

Figura 3. Etapele analizei domeniilor  

 
În cadrul tabelului nr. 3 sunt prezentate discuţiile care au avut loc în cadrul acestei activități, iar 
persoanele care au oferit aceste informaţii se regăsesc în coloana atribuită sursei. 
 
Tabel 3. Piaţa construcțiilor în economia tradiţională şi circulară în viziunea participanților 

Nivelul Caracteristici Sursa 

1. Piaţa 
mondială 

Viitorul eficienței energetice în orașele inteligente va 

avea la bază˸ 

- eliminarea insulelor de căldură 

- scăderea costurilor de încălzire/răcire cu 50% 

- reducerea costurilor de construcții și mentenanță a 
clădirilor cu 30% 

- reducerea timpilor de execuție pentru lucrări 

- reducerea cu 50% a emisiilor de carbon asociate 
materialelor convenționale 

Marcel IONESCU, 
Europlastics 

Dezvoltarea unui oraș sustenabil și smart a avut la 
bază: 

- O țintă ambițioasă pentru Londra, să fie un oraș cu 
zero emisii de dioxid de carbon până în 2050. 

- Acțiuni necesare de combatere a schimbărilor 
climatice si de îmbunătățire a calității aerului. 

- Stare de urgență privind criza climatică și ecologică. 

Crearea unui fond de compensare a emisiilor de carbon: 

Anca GIURGIU, The 
Royal Borough of 
Kensington and 
Chelsea, Londra 

Piaţa mondială

Piaţa din Romȃnia

Trecerea spre o economie circulară 

Inovaţii din economia circulară

Analiza multicriterială
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- Politica standardului a fost implementată de GLA în 
Octombrie 2016 prin Planul Urbanistic General (PUG) 
pentru toate clădirile noi de locuit rezidențiale. 

- Acest standard va include și clădirile comerciale prin 
noul PUG (ce va intra în vigoare în 2019). 

Obiectiv: Să construim clădiri sustenabile, eficiente 
energetic, neutre la climat. 

Proiecte propuse pentru finanțare în Londra, GLA a 

stabilit un regulament și criterii de bune practici pentru 

cum ar trebui cheltuiți banii din fondul de compensare a 

emisiilor de carbon (de exemplu pentru îmbunătățirea 

eficienței energetice a clădirilor publice folosite de 

cetățeni, librării, școli, centre comunitare etc.) 

- Proiecte incluse în planul de acțiune privind calitatea 
aerului și schimbările climatice 

- Tehnologii care să reducă emisiile de carbon/ clădiri 
verzi publice 

- Îmbunătățirea eficienței energetice a clădirilor 
deținute de primărie și locuințe sociale 

- Proiecte de izolație termică, modernizarea și 
instalarea cazanelor și a sistemelor de încălzire 

- Instalarea măsurilor și îmbunătățirilor ecologice, cum 
ar fi acoperișurile verzi și proiectele regenerabile 
pentru clădirile publice 

- Standarde înalte de eficiență energetică și surse 
regenerabile de energie 

- Încorporarea standardelor de durabilitate și de 
eficiență energetică mai ridicate în proiectarea, 
construcția și funcționarea noilor clădiri detinute de 
primarie 

- Sprijinirea cetățenilor vulnerabili care suferă de 
sărăcie energetică Green Doctors scheme 

Ţinte pentru deşeurile din construcţii: realizarea, până 
în 2020, a unui obiectiv de minim de 70% din greutate 
pentru pregătirea pentru reutilizarea, reciclarea și 
reambalarea deșeurilor nepericuloase provenite din 
activități de construcție și demolări, cu excepția 
materialelor geologice naturale definite la categoria 
asociată din lista deșeurilor. Pentru 2025 urmează să 
se atingă un nivel minim de 60% din greutate, iar până 
în 2030 un nivel minim de 65% din greutate. 

Claudiu 
GEORGESCU, 
Asociaţia 
Producătorilor de 
Materiale pentru 
Construcţii din 
Romȃnia 
 

La 9 noiembrie 2016, Comisia Europeană a propus un 
protocol cu caracter neobligatoriu la nivel de sector 
privind gestionarea deșeurilor din construcții și demolări. 

Obiectivul protocolului este de a îmbunătăți identificarea 
și trierea la sursă, colectarea deșeurilor, precum și 
logistica, prelucrarea și gestionarea calității. 

Se urmărește ca Protocolul să sporească încrederea în 
calitatea materialelor reciclate și să încurajeze 
utilizarea acestora în sectorul construcțiilor. 
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Tipuri de deşeuri rezultate din construcţii şi demolări: 
deşeurile din construcţii şi demolări reprezintă deşeurile 
rezultate din activităţi precum construcţia de clădiri şi 
obiective de infrastructură, construcţia şi întreţinerea 
căilor rutiere, demolarea totală sau parţială a clădirilor 
sau a obiectivelor de infrastructură, putând include: 

- materiale rezultate din construcţii şi demolări clădiri 
(ciment, cărămizi, ţigle, ceramică, roci, ipsos, plastic, 
metal, fontă, lemn, sticlă, resturi de tâmplărie, cabluri, 
soluţii de lăcuit/vopsit/izolante, materiale de 
construcţii cu termen de valabilitate expirat) 

- materiale rezultate din construcţia şi întreţinerea 
drumurilor (smoală, nisip, pietriş, bitum, piatră 
construcţii, substanţe gudronate, substanţe cu lianţi 
bituminoşi sau hidraulici) 

- materiale excavate în timpul activităţilor de construire, 
dezafectare, dragare, decontaminare etc. (sol, pietriş, 
argilă, nisip, roci, resturi vegetale) 

2. Piaţa din 
Romȃnia 

“SMART” Home - Automatizarea casei: “Lifestyle” 
Controlul luminilor și sistemelor multimedia din interiorul 
casei. 

“CONNECTED” Home - Automatizarea casei + Internet: 
Integrează “lifestyle”, securitate, sisteme de siguranță, 
măsurare, consum și control energie. Accesibil și de pe 
Internet. 

“UBIQUITOUS” Home - Inteligență Ambientală + 
Internet + Automatizarea casei : “Inteligență 
Ambientală” recunoașterea patternurilor, predicție și 
răspuns la nevoile utilizatorului vis-a-vis de toate 
aspectele casei automatizate. 

Dan CHIUZBAIAN, 
QSOUND SOFT 

3. Trecerea 
spre o 
economie 
circulară 

Obiectivul de Dezvoltare Durabilă nr. 11 - Orașul 
sustenabil, orașul viitorului˸ 

- În România, aportul populației urbane a crescut la 55% 
(2016) de la 34% (1960). Acest aport este în creștere, 
așadar este o necesitate pentru orașe să se adapteze 
la această situație. 

- Oraşele trebuie să fie deschise tuturor, sigure, 
reziliente şi durabile. În plus, oraşele trebuie să 
combată formele de înstrăinare. 

- Trebuie să ţinem cont şi de comunităţile rurale, să 
asigurăm cetățenilor condiţii pentru o viaţă demnă, 
indiferent de ambianţa aleasă de ei. 

- Smart și tehnologizat înseamnă mai educat, mai 
sănătos, mai puțin costisitor, mai implicat în tot ceea ce 
înseamnă procesul de administrație publică, mai multe 
oportunități pentru mediul de afaceri și cetățean, 
beneficii care se traduc pe îmbunătățirea calității vieții, 
o interacțiune mai ușoară și prietenoasă a oamenilor cu 
orașul, cu mediul, cu semenii și orientat către un viitor 
susținut de tehnologii inteligente integrate. 

László BORBELY, 
Departamentul pentru 
Dezvoltare Durabilă, 
Guvernul României 
 

Locuințe durabile - Orice oraș durabil începe cu locuințe 
durabile. O asemenea locuință ar trebui să asigure: o 
amprentă cât mai mică asupra mediului înconjurător; 
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confort și accesibilitate și un loc în care să putem 
socializa și să ne simțim membrii ai unei comunități. 
Conceptul de „casă pasivă” se referă la o casă care 
asigură un climat interior confortabil și vara și iarna, fără 
însă a fi nevoie de o sursă convențională de încălzire. 
Soluțiile creative și inovative pot ajuta la reducerea 
amprentei locuințe asupra mediului și cu o amprentă 
mai mică asupra portofelului. 

Locuințe durabile în Startegia Naţională de Dezvoltare 
Durabilă 2030: SNDD a României 2030 are mai multe 
ținte pentru promovarea locuințelor durabile. Printre 
cele mai importante, amintim: 
- Susținerea strategică a ponderii energiei electrice în 
totalul consumului casnic, industrial și în transporturi 
prin stabilirea unor norme de performanță pentru 
instalații și aparatură 

- Asigurarea accesului la condiții de locuire adecvate 
pentru toți cetățenii 

- Trecerea etapizată la un nou model de dezvoltare 
bazat pe utilizarea rațională și responsabilă a 
resurselor caselor cu introducerea unor elemente ale 
economiei circulare, elaborarea unei foi de parcurs 

- Case deștepte, case pasive și promovarea 
conceptului de locuire durabilă 

Acceleratoare de soluții inovative: Neptune - pentru 
industriile albastre şi C-Voucher - pentru economia 
circulară. 

Ioana DRAGOȘ, 
ADR NV 

4. Inovaţii 
din 
economia 
circulară 

Produse Europlastic: EUROPOL® POLYUREA și 
HYDRO TOP® Hidroizolația cu poliuree este tehnologia 
de ultimă generație cu proprietăți fizico-mecanice 
excepționale ce determină o rezistență deosebită la 
diverse acțiuni, cum ar fi lovituri mecanice, trafic intens, 
explozii, agresiuni ale păsărilor, ploi acide, grindină etc. 
Poliuree alifatică rezistentă la lumină – oferă protecție 
hidro și anticorozivă. Această tehnologie poate să 
înlocuiască cu succes izolațiile din polistiren și să 
contribuie la reducerea insulelor de căldură din marile 
orașe. 

Marcel IONESCU, 
Europlastics 

Independenţa energetică – Utilizarea biomasei ca sursă 
strategică de energie pentru construcții industriale. 
Dezvoltarea de simbioze industriale ar contribui la 
creșterea eficienței energetice a spațiilor industriale 
precum și la reducerea consumului de resurse utilizând 
biomasa pentru producerea energiei. 

Alexandru STANILA, 
Asociația Forumului 
Inventatorilor din 
România 

 

 

 

 

 

 



 
 

2
0

 
CAPITOLUL 5. REZULTATE ȘI CONCLUZII 
 
Prezentul raport a fost elaborat în cadrul proiectului de conferințe naționale pe strategie în economie 

circulară pentru a susţine definirea Strategiei Romȃniei pentru tranziţia către o economie circulară 

2020-2030. 

Pornind de la oportunităţile tehnologice selectate ca urmare a discuțiilor avute în cadrul grupurilor de 
lucru, participanţii au construit, colaborativ şi iterativ, posibile aspiraţii regionale, adică domenii de nişă 
care pot creşte competitivitatea regiunii, sumarizate astfel: “În 10 ani, regiunea va fi în topul furnizorilor 
europeni de …” 

a) Furnizor global pentru soluții complete Smart City și de energie verde. Prosumer + clădiri verzi 
autosustenabile (ZERO ENERGY) care valorifică /reciclează complet deșeurile pentru 
securitate energetică și tehnologii verzi de valorificare a biomasei, deșeuri, biocombustibili și 
management energetic pentru orașe inteligente. 

b) SMART home, furnizori europeni de IT. 
c) Energie verde și construcții verzi. 
d) Construcții sustenabile, energie și soluții de salvare a umanității pentru dezvoltare globală. 
e) Aplicații pentru smart cities. 
f) Materii prime industriale – spre exemplu, pe piața industriei de mobilă, principiile economiei 

circulare se aplică mai ales la mobila din plastic. 
 
După completarea fișei de lucru, s-au prezentat în plen toate aceste posibile aspiraţii considerate mai 
promiţătoare/relevante pentru regiune, iar rezultatele acestea au arătat că peste 47% dintre 
respondenți consideră că industria construcțiilor sustenabile se află pe o piață emergentă. 
 
În ceea ce privește oportunitatea oferită de economia circulară industriei construcțiilor, răspunsurile 
au fost următoarele (întrebarea nr.4): 

a) Tratarea și reciclarea deșeurilor și biomasei pentru reciclarea și valorificarea locală a 
deșeurilor. 

b) Creșterea numărului de locuri de muncă, calitatea mediului și a vieții. 
c) Eficientizarea resurselor, reciclarea și reutilizarea deșeurilor din construcții. 
d) Eficientizarea resurselor; reciclarea deșeurilor. 
e) Reutilizarea deșeurilor din construcții. Materiale de construcții eficientizate. Eficientizarea 

consumului. Precolectare - colectare. 
f) Reciclare și reutilizare și reducerea amprentei de carbon. 

 
Privind premisele bune de start putem spune că 22,95% dintre respondenți consideră că sunt premise 
bune de start, în timp ce 11,48% consideră că avem resurse umane calificate în acest sens, iar 9,84% 
consideră că există infrastructură în acest sens. 
 
La întrebarea privind existența unui ecosistem de actori care ar fi potențial interesați, peste 33,33% 
dintre respondenți consideră că autoritățile publice, în timp ce 35,71% consideră că mediul privat ar 
trebui să fie interesat de rolul pe care economia circulară îl poate avea în industria construcțiilor. 
    
Printre provocările identificate de respondenți, se numără (întrebarea 7): 

a) Model Economia Circulară – Companii ESCO de eficiență energetică care să valorifice 
potențialul de economie bazat pe fonduri de eficiență energetică și Certificate Albe (Model 
Londra - Anglia). 

b) Prețurile! Mecanisme de piață neclare sau nefuncționale, politicile publice neadecvate. 
c) Habitul uman de a deține bunuri este o frână. 
d) Parteneriate cu OTR-uri pentru gestiunea deșeurilor reciclabile. Parteneriate cu facultăți (care 

beneficiază de specialiști bine pregătiți) pentru modernizări parcuri și grădini – spații verzi. 
e) Instabilitatea politică; Crearea unor departamente interministeriale; Campanii de 

conștientizare, educarea populației. 
f) Bariere legislative, norme, reglementări care nu permit inovații. Resursele financiare 

limitate/costuri mari. 
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Continuând de la rezultatele prezentate anterior, sumarizăm următoarele: 

1) Viitorul eficienței energetice în orașele inteligente: eliminarea insulelor de căldură, scăderea 

costurilor de încălzire/răcire cu 50%, reducerea costurilor de construcții și mentenanță a 

clădirilor cu 30%, redurcerea timpilor de execuție pentru lucrări, reducerea cu 50% a emisiilor 

de carbon asociate materialelor convenționale. 

2) În România, aportul populației urbane a crescut la 55% (2016) de la 34% (1960). Acest aport 

este în creștere, așadar este o necesitate pentru orașe să se adapteze la această situație. 

3) Oraşele trebuie să fie deschise tuturor, sigure, reziliente şi durabile. În plus, oraşele trebuie să 

combată formele de înstrăinare. 

4) Trebuie să ţinem cont şi de comunităţile rurale, să asigurăm cetățenilor condiţii pentru o viaţă 

demnă, indiferent de ambianţa aleasă de ei. 

5) Smart și tehnologizat înseamnă mai educat, mai sănătos, mai puțin costisitor, mai implicat în 

tot ceea ce înseamnă procesul de administrație publică, mai multe oportunități pentru mediul 

de afaceri și cetățean, beneficii care se traduc prin îmbunătățirea calității vieții, o interacțiune 

mai ușoară și prietenoasă a oamenilor cu orașul, cu mediul, cu semenii și orientată către un 

viitor susținut de tehnologii inteligente integrate. 

 
Acest demers se bazează pe ideea că economia circulară reprezintă o nouă politică industrială care 
va aborda cele mai presante provocări cheie cum ar fi longevitatea produselor, strategiile de reciclare, 
utilizarea materialelor reciclate și oportunități de închidere a buclei prin intermediul simbiozei 
industriale, pregătită pentru absorbţia de fonduri viitoare. 
În acest sens, UE creează un fond de 10 miliarde de euro pentru consolidarea economiei circulare, 
finanțarea pentru ciclul 2021-2027, ceea ce face din această politică cel mai mare experiment de 
politică industrială din istorie (Comisia Europeană, 2019). 
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ANEXA NR.1 – FIȘA DE LUCRU 

     1. Vă rugăm să completați următoarea propoziție referitoare la piața economiei circulare din România: 
 
În 10 ani, piața economiei circulare din România va fi în topul furnizorilor europeni/globali de... 

1. Furnizor global pentru soluții complete Smart City și de energie verde. Prosumer + clădiri verzi autosustenabile (ZERO ENERGY) 
care valorifică /reciclează complet deșeurile pentru securitate energetică și tehnologii verzi de valorificare a biomasei, deșeuri, 
biocombustbili și management energetic pentru orașe inteligente. 

2. SMART home, furnizori europeni de IT. 
3. Energie verde și construcții verzi. 
4. Construcții sustenabile, energie și soluții de salvare a umanității pentru dezvoltare globală. 
5. Aplicații pentru smart cities. 
6. Materii prime industriale – spre exemplu, pe piața industriei de mobilă, principiile economiei circulare se aplică mai ales la mobila din 

plastic. 
 

 

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

Piață 
matură 

 

 

11.76% 

Piață 
emergentă 

 

 

47.06% 

Piață 
nouă 

 

 

35.29% 

  Details  Other (Specify) 
 

 

5.88% 
 

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

  Details  Valoarea actuală 4 
 

 

  Details  Creșterea medie anuală 7 
 

 
 

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

  Details  

 
 

 

1. Tratarea și reciclarea deșeurilor și biomasei pentru reciclarea și valorificarea locală a deșeurilor. 
2. Creșterea numărului de locuri de muncă, calitatea mediului și a vieții. 
3. Eficientizarea resurselor, reciclarea și reutilizarea deșeurilor din construcții. 
4. Eficientizarea resurselor; Reciclarea deșeurilor. 
5. Reutilizarea deșeurilor din construcții. Materiale de construcții eficientizate. Eficientizarea consumului. Precolectare - colectare. 
6. Reciclare și reutilizare și reducerea amprentei de carbon.  

 

 

 

     5. Vă rugăm alegeți următoarele caracteristici care se potrivesc pieței 
selectate mai sus, apoi detaliați răspunsurile alese. 

% of 
 Respondents  

Există 
premise 
bune de 

start 
 

 

22.95% 

Există 
performanță 

actuală 
 

 

8.20% 

Există 
tehnologii care 
pot fi adoptate 

 

 

14.75% 

Există 
produse  

13.11% 

https://www.esurveyspro.com/SummaryReportDetail.aspx?questionID=60893&surveyID=438911
https://www.esurveyspro.com/SummaryReportDetail.aspx?questionID=60894&surveyID=438911
https://www.esurveyspro.com/SummaryReportDetail.aspx?questionID=60894&surveyID=438911
https://www.esurveyspro.com/SummaryReportDetail.aspx?questionID=60895&surveyID=438911
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pilot/ 

Brevete 
 

Există 
resurse 
umane 

 

 

11.48% 

Există 
infrastructură 

 

 

9.84% 

  Details  Other (Specify) 
 

 

19.67% 

 

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

Public 
 

 

33.33% 

Privat 
 

 

35.71% 

  Details  Other (Specify) 
 

 

30.95% 
 

 

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

  Details  

 
 

1. Model Economia Circulară – Companii ESCO de eficiență energetică care să valorifice potențialul de economie bazat pe fonduri de 
eficiență energetică și Certificate Albe (Model Londra- Anglia). 
2. Prețurile! Mecanisme de piață neclare sau nefuncționale, politicile publice neadecvate. 
3. Habitul uman de a deține bunuri este o frână. 
4. Parteneriate cu OTR-uri pentru gestiunea deșeurilor reciclabile. Parteneriate cu facultăți (care beneficiază de specialiști acolo bine 
pregătiți) pentru modernizări parcuri și grădini – spații verzi. 
5. Instabilitatea politică; Crearea unor departamente interministeriale; Campanii de conștientizare, educarea populației. 
6. Bariere legislative, norme, reglementări care nu permit inovații. Resursele financiare limitate/costuri mari. 
 

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

Regiunea de dezvoltare Nord - Est 
 

 0.00% 
Regiunea de dezvoltare Sud - Est 

 

 0.00% 
Regiunea de dezvoltare Sud - Muntenia 

 

 0.00% 
Regiunea de dezvoltare Sud -Vest Oltenia 

 
 

0.00% 

Regiunea de dezvoltare Vest 
 

 

0.00% 

Regiunea de dezvoltare Nord - Vest 
 

 

100.00% 

Regiunea de dezvoltare Centru 
 

 

0.00% 

Regiunea de dezvoltare București – Ilfov 
 

 

0.00% 
 

  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://www.esurveyspro.com/SummaryReportDetail.aspx?questionID=60896&surveyID=438911
https://www.esurveyspro.com/SummaryReportDetail.aspx?questionID=60903&surveyID=438911
https://www.esurveyspro.com/SummaryReportDetail.aspx?questionID=60904&surveyID=438911
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ANEXA NR.2 – APARIȚII MEDIA 
 

https://www.cluj.info/anunt/conferinta-constructii-sustenabile-pentru-orase-circulare-inteligente-si-
inclusive-cluj-napoca-10-mai-2019/1502/  

 

 
 
 

http://www.circularconstruct.ircem.ro/ 

 
 

https://www.facebook.com/departamentulpentrudezvoltaredurabila/posts/395234797738088 

https://www.cluj.info/anunt/conferinta-constructii-sustenabile-pentru-orase-circulare-inteligente-si-inclusive-cluj-napoca-10-mai-2019/1502/
https://www.cluj.info/anunt/conferinta-constructii-sustenabile-pentru-orase-circulare-inteligente-si-inclusive-cluj-napoca-10-mai-2019/1502/
http://www.circularconstruct.ircem.ro/
https://www.facebook.com/departamentulpentrudezvoltaredurabila/posts/395234797738088
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