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I. CONTEXT  

În 2015, Comisia Europeană a adoptat un plan de acțiune menit să accelereze trecerea la 

economia circulară, să stimuleze competitivitatea globală, să promoveze creșterea economică 

sustenabilă și să creeze noi locuri de muncă. Planul de acțiune a fost alcătuit din 54 de măsuri 

pentru „închiderea cercului” în ciclul de viață al produselor – de la producție și consum, la 

gestionarea deșeurilor și la piața materiilor prime secundare. Cele mai recente rapoarte ale 

Comisiei Europene privind evoluțiile aplicării măsurilor prevăzute sunt din 2017 și din 2019.  

În 2019, UE a luat mai multe măsuri: 

 4 martie 2019 – Comisia Europeană a adoptat al 4-lea pachet de măsuri privind economia 

circulară;  

 12 martie 2019 – Comisia Europeană a publicat orientări privind cele mai bune practici în 

gestionare a deșeurilor extractive; 

  20 iunie 2019 – Consiliul European a adoptat agenda strategică a UE 2019-2024, în care una 

dintre prioritățile prezentate a constat în construirea unei Europe verzi, echitabile, sociale și 

neutre din punctul de vedere al impactului asupra climei; 

 11 decembrie 2019 – Comisia Europeană a prezentat Pactul verde european, care stabilește 

foaia de parcurs către realizarea unei economii circulare neutre din punctul de vedere al 

impactului asupra climei, în care creșterea economică să fie decuplată de utilizarea resurselor. 

Economia circulară vizează reducerea presiunii asupra resurselor naturale, atingerea neutralității 

climatice până în 2050 și stoparea pierderii biodiversității. Se estimează că economia circulară va 

avea beneficii nete pozitive sub forma creșterii PIB-ului și a creării de locuri de muncă, deoarece 

aplicarea în Europa a unor măsuri ambițioase poate duce la creșterea PIB-ului UE cu încă 0,5 % 

până în 2030 și la crearea a aproximativ 700 000 de noi locuri de muncă. 

https://ec.europa.eu/info/departments/environment_ro
http://cdep.ro/afaceri_europene/CE/2020/COM_2020_98_RO_ACTE_f.pdf
https://www.europarl.europa.eu/committees/en/envi/home/highlights
https://oeil.secure.europarl.europa.eu/oeil/popups/ficheprocedure.do?reference=COM(2020)0098&l=en
https://data.consilium.europa.eu/doc/document/ST-15261-2019-INIT/en/pdf
https://www.consilium.europa.eu/ro/council-eu/preparatory-bodies/working-party-environment/
https://www.consilium.europa.eu/ro/council-eu/preparatory-bodies/working-party-environment/
https://ec.europa.eu/environment/circular-economy/first_circular_economy_action_plan.html
https://ec.europa.eu/commission/publications/report-implementation-circular-economy-action-plan-0_ro
https://ec.europa.eu/commission/publications/report-implementation-circular-economy-action-plan-1_ro
http://europa.eu/rapid/press-release_IP-19-1480_en.htm
https://publications.europa.eu/en/publication-detail/-/publication/f18472f8-36aa-11e9-8d04-01aa75ed71a1/language-en/format-PDF/source-87989698
https://www.consilium.europa.eu/media/39921/a-new-strategic-agenda-2019-2024-ro.pdf
https://ec.europa.eu/info/priorities/european-green-deal_ro


 

II. PREZENTAREA PROPUNERII 

 

Comunicarea prezintă un nou Plan de acțiune pentru economia circulară în calitatea sa de 

principal element constitutiv ale Pactului verde european și de agendă a Europei pentru creșterea 

durabilă. Elementele-cheie ale acesteia vizează următoarele aspecte: 

 Produsele durabile devin regula pe piața UE. Comisia va propune acte legislative 

privind politica în materie de produse durabile pentru a se asigura că produsele introduse pe piața 

UE sunt concepute să dureze mai mult, să fie mai ușor de reutilizat, de reparat și de reciclat și 

vor include cât mai multe materiale reciclate în locul materiilor prime principale.  

 Capacitatea de acțiune a consumatorilor este consolidată. Consumatorii vor avea 

acces la informații fiabile cu privire la aspecte cum ar fi potențialul de reparare și durabilitatea 

produselor ceea ce îi va ajuta să facă alegeri durabile din punctul de vedere al mediului. Cetățenii 

vor beneficia de un veritabil „drept la reparare”. 

 Atenția este concentrată pe sectoarele care utilizează cele mai multe resurse și în 

care potențialul pentru circularitate este ridicat. Comisia va introduce măsuri concrete 

privind:  

 produsele electronice și TIC – „Inițiativa pentru circularitate în domeniul electronicii” 

pentru a dispune de produse cu o durată de viață mai mare și pentru îmbunătățirea colectării și a 

tratării deșeurilor; 

 bateriile și vehiculele – un nou cadru de reglementare pentru baterii în scopul 

îmbunătățirii durabilității și al stimulării potențialului de circularitate al bateriilor; 

 ambalajele – noi cerințe obligatorii cu privire la ceea ce este permis pe piața UE, inclusiv 

reducerea ambalajelor (excesive); 

 materialele plastice – noi cerințe obligatorii pentru conținutul de materiale reciclate, o 

atenție deosebită fiind acordată atât microplasticelor, cât și materialelor plastice de origine 

biologică și biodegradabile; 

 materialele textile – o nouă Strategie a UE pentru textile în scopul de a consolida 

competitivitatea și inovarea în acest sector și de a stimula piața UE a reutilizării materialelor 

textile; 

 construcțiile și clădirile – o Strategie cuprinzătoare pentru un mediu construit în mod 

durabil care să promoveze principiile de circularitate în cazul clădirilor; 

 alimentele – o nouă inițiativă legislativă privind reutilizarea, cu scopul de a înlocui 

ambalajele, vesela și tacâmurile de unică folosință cu produse reutilizabile în cadrul serviciilor 

alimentare. 

 Se produc mai puține deșeuri. Se va acorda atenție evitării producerii de deșeuri, în 

ansamblu, și transformării acestora în resurse secundare de înaltă calitate care beneficiază de pe 

urma unei piețe funcționale a materiilor prime secundare. Comisia va analiza posibilitatea de a se 

stabili un model armonizat la nivelul UE pentru colectarea separată a deșeurilor și pentru 

etichetarea acestora. Planul de acțiune propune și o serie de acțiuni menite să reducă la minimum 

exporturile de deșeuri de către UE și să abordeze problema transporturilor ilegale din acest 

domeniu. 

 

III. Poziția altor instituții europene 

3.1.Consiliul Uniunii Europene 

 4 octombrie 2019 - Consiliul UE a adoptat concluzii pe tema: „Mai multă circularitate - 

tranziția către o societate durabilă” în care a evidențiat următoarele: 

 sunt necesare mai multe eforturi ambițioase pentru a stimula o tranziție sistemică la o 

societate durabilă; 

https://www.consilium.europa.eu/ro/press/press-releases/2019/10/04/the-council-adopts-conclusions-on-the-circular-economy/


 se impun măsuri de promovare a circularității, în mod sistemic, în întregul lanț valoric, 

inclusiv din perspectiva consumatorilor, în sectoare-cheie precum textilele, transporturile, 

alimentele, precum și construcțiile și demolarea, inclusiv privind bateriile și materialele 

plastice; 

 să se extindă domeniul de aplicare a măsurilor de proiectare ecologică prin includerea de 

criterii privind eficiența materialelor, precum durabilitatea, potențialul de reparare, 

potențialul de reciclare și conținutul de material reciclat; 

 se încurajează utilizarea instrumentelor economice (taxele de mediu, reformele fiscale 

ecologice și schemele de răspundere extinsă a producătorilor) pentru a promova economia 

circulară, modelele mai durabile de producție și consum și o mai bună gestionare a 

deșeurilor.  

 

3.2. Parlamentul European (PE) 

  Parlamentul European a intuit rolul pe care îl poate avea economia circulară asupra 

utilizării eficiente a resurselor, fapt pe care l-a exprimat prin Rezoluția sa din 9 iulie 2015 

(2014/2208(INI)). 

3.3.Agenția europeană privind mediul: studii și rapoarte recente privind economia 

circulară: 

 20 martie 2020 – Informare: Reflecție asupra ambițiilor de neutralitate a climei în 

Europa, în perioada Covid-19; 

 24 februarie 2020 – Raport privind materiile prime critice și economia circulară; 

 16 ianuarie 2020 – Studiu „Deșeuri din construcții și demolări: Provocări și oportunități 

într-o economie circulară”; 

  19 noiembrie 2019 – Informare: Textilele în economia circulară a Europei;  

 28 octombrie 2019 – Raport  – Comerțul cu deșeuri de plastic în economia circulară. 

4. Preocupări naționale privind economia circulară:  

Camera Deputaților a adoptat hotărâri (HCD) cu privire la o serie de propuneri ale UE 

care au vizat economia circulară: 

 HCD nr. 17/28.03.2018 de adoptare a Opiniei privind un cadru de monitorizare pentru 

economia circulară
1
. 

 HCD nr. 27/23.05.2018 de adoptare a Opiniei privind strategia europeană pentru 

materialele plastice într-o economie circulară
2
. 

 HCD nr. 28/23.05.2018 de adoptare a Opiniei privind punerea în aplicare a pachetului de 

măsuri privind economia circulară: opţiuni pentru abordarea interfeţei dintre legile privind 

substanţele chimice, produsele și deșeurile
3
. 

 HCD nr. 79/12.12.2018 de adoptare a Opiniei privind o bioeconomie durabilă pentru 

Europa: consolidarea legăturilor dintre economie, societate şi mediu
4
. 

                                                 
1
 Publicată în MOf. nr. 283 din 29 martie 2018. A se vedea și fișa de informare DUE și Răspunsul Comisiei 

Europene (C(2018) 5360/03.08.2018). 
2
 Publicată în MOf. nr. 445 din 29 mai 2018. A se vedea și fișa de informare a DUE și Răspunsul Comisiei Europene 

(C(2018) 5645/22.08.2018) . 
3
 Publicată în MOf. nr. 445 din 29 mai 2018. A se vedea și fișa de informare a DUE și Răspunsul CE (C(2018) 

5137/27.07.2018). 
4
 Publicată în MOf. nr. 1061 din 14 decembrie 2018. A se vedea și fișa de informare a DUE și Răspunsul Comisiei 

Europene (C(2019) 1408/19.02.2019). 

http://www.europarl.europa.eu/oeil/popups/ficheprocedure.do?lang=en&reference=2014/2208(INI)
https://www.eea.europa.eu/articles/reflecting-on-climate-neutrality-ambitions
https://www.eea.europa.eu/data-and-maps/data/external/report-on-critical-raw-materials
https://www.eea.europa.eu/publications/construction-and-demolition-waste-challenges
https://www.eea.europa.eu/publications/textiles-in-europes-circular-economy
https://www.eea.europa.eu/publications/the-plastic-waste-trade-in
http://www.cdep.ro/eu/docs/F-1959998693/HCD_COM(2018)_29.PDF
http://cdep.ro/eu/docs/F-332447881/HCD_COM(2018)_28.PDF
http://cdep.ro/eu/docs/F374646843/HCD_COM(2018)_32.PDF
http://cdep.ro/eu/docs/F62387586/HCD%20COM(2018)673.PDF
http://www.cdep.ro/afaceri_europene/afeur/2018/fi_2396.pdf
http://www.cdep.ro/afaceri_europene/afeur/2018/fi_2433.pdf
http://www.cdep.ro/afaceri_europene/afeur/2018/fi_2396.pdf
http://cdep.ro/eu/docs/F-628806261/Raspuns_CE_COM(2018)_32.pdf
http://cdep.ro/eu/docs/F-628806261/Raspuns_CE_COM(2018)_32.pdf
http://www.cdep.ro/afaceri_europene/afeur/2018/fi_2596.pdf
http://cdep.ro/eu/docs/F-599550867/Raspuns_CE_COM(2018)_673.pdf
http://cdep.ro/eu/docs/F-599550867/Raspuns_CE_COM(2018)_673.pdf


În 2019, au fost organizate mai multe conferințe și acțiuni sub egida președinției române a 

Consiliului UE, cu scopul de a elabora Strategia României privind economia circulară 2020-

2030, după cum urmează: 

1. Iași, 12 aprilie 2019: Accelerarea tranziției către economia circulară pentru îmbrăcăminte 

și textile durabile; 

2. Constanța, 19 aprilie 2019: Aplicarea economiei circulare în sectorul apei; 

3. Cluj-Napoca, 10 mai 2019: Construcții durabile pentru orașe circulare, inteligente și 

inclusive; 

4. Buzău, 16 mai 2019: Schimbarea economiei circulare pentru gestionarea resurselor 

recuperate; 

5. Timișoara, 20 mai 2019: Rolul materialelor în economia circulară în industria 

ambalajelor, logistică și retail; 

6. Brașov, 31 mai 2019: Atributele economiei circulare în eficiența energetică; 

7. Călărași, 3 iunie 3 2019: Economie circulară pentru gestionarea resurselor agricole, 

alimentare și forestiere; 

8. Craiova, 7 iunie 2019: Impactul economiei circulare în industria de producție și transport. 

 

5. Surse utile 

 Ghidul Băncii Europene de Investiții privind economia circulară care sprijină tranziția 

circulară; 

 Tranziția către o economie circulară. De la managementul deșeurilor la o economie verde în 

România, Studiu IER nr.3/2018;  

 Întrebări și răspunsuri: un nou Plan de acțiune pentru economia circulară pentru o Europă mai 

curată și mai competitivă; 

 Fișă informativă: Noul Plan de acțiune pentru economia circulară; 

 Noi materiale video despre economia circulară: sectorul materialelor plastice; 

 Un nou Plan de acțiune pentru economia circulară pentru o Europă mai curată și mai 

competitivă; 

 Anexă la noul Plan de acțiune pentru economia circulară pentru o Europă mai curată și mai 

competitivă; 

 Documentul de lucru al serviciilor Comisiei „Lider pe drumul către o economie circulară la 

nivel mondial: situația actuală”; 

 Sondaj Eurobarometru: Protecția mediului și clima sunt importante pentru peste 90 % dintre 

cetățenii europeni; 

 Studiu de comportament privind implicarea consumatorilor în economia circulară; 

 Noul site web al Planului de acțiune pentru economia circulară; 

 Primul site web al Planului de acțiune pentru economia circulară; 

 Institutul pentru cercetări în economie circulară și mediu „Ernest Lupan”, Cluj-Napoca, 

România; 

 Dezvoltarea strategiei României pentru o tranziție la o economie circulară 2020-2030. 

 

Ioana Cristina Vida 

27 martie 2020 

http://www.textilescircle2019.ircem.ro/
http://www.textilescircle2019.ircem.ro/
http://www.water-circle.ircem.ro/
http://www.circularconstruct.ircem.ro/
http://www.circularconstruct.ircem.ro/
http://www.waste-circle.ircem.ro/
http://www.waste-circle.ircem.ro/
http://www.pakcircle.ircem.ro/
http://www.pakcircle.ircem.ro/
http://www.energy-circle.ircem.ro/
http://www.agro-circle.ircem.ro/
http://www.agro-circle.ircem.ro/
http://www.manufactcircle.ircem.ro/
https://www.eib.org/attachments/thematic/circular_economy_guide_en.pdf
https://www.eib.org/attachments/thematic/circular_economy_guide_en.pdf
http://ier.gov.ro/wp-content/uploads/2019/03/Final_Studiul-3_Spos-2018_Economie-circular%C4%83-1.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/presscorner/detail/en/qanda_20_419
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/en/qanda_20_419
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/en/fs_20_437
https://audiovisual.ec.europa.eu/en/video/I-179449
https://ec.europa.eu/environment/circular-economy/pdf/new_circular_economy_action_plan.pdf
https://ec.europa.eu/environment/circular-economy/pdf/new_circular_economy_action_plan.pdf
https://ec.europa.eu/environment/circular-economy/pdf/new_circular_economy_action_plan_annex.pdf
https://ec.europa.eu/environment/circular-economy/pdf/new_circular_economy_action_plan_annex.pdf
https://ec.europa.eu/environment/circular-economy/pdf/leading_way_global_circular_economy.pdf
https://ec.europa.eu/environment/circular-economy/pdf/leading_way_global_circular_economy.pdf
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/ro/IP_20_331
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/ro/IP_20_331
https://ec.europa.eu/info/sites/info/files/ec_circular_economy_final_report_0.pdf
https://ec.europa.eu/environment/circular-economy/index_en.htm
https://ec.europa.eu/environment/circular-economy/first_circular_economy_action_plan.html
https://www.ircem.ro/
https://circulareconomy.europa.eu/platform/en/about/cg-activities-documents/developing-romanias-strategy-transition-circular-economy-2020-2030

