
 

   

Regiunea de Dezvoltare Sud – Muntenia  

Călărași, 3 iunie 2019 

ECONOMIA CIRCULARĂ PENTRU MANAGEMENTUL 

RESURSELOR AGRICOLE, ALIMENTARE ȘI 

FORESTIERE  

#AGROCIRCLE2019 



 
 

1
 

ECONOMIA 

CIRCULARĂ 

PENTRU 

MANAGEMENTUL 

RESURSELOR 

AGRICOLE, 

ALIMENTARE ȘI 

FORESTIERE 
#AGROCIRCLE2019  
 
 
 
 
 
 
 
 
Autori: 
Elena-Simina LAKATOS 
Doris-Raluca CADAR 
Ligia-Maria NAN 
Roxana-Lavinia PĂCURARIU  
Laura BACALI 
 
Editori ai seriei de rapoarte: 
Elena-Simina LAKATOS 
Doris-Raluca CADAR 
Roxana-Lavinia PĂCURARIU  
Ligia-Maria NAN 
Lucian-Ionel CIOCA 
 
Data publicării: Iulie 2019 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Seria de rapoarte 

privind STRATEGIA 

PENTRU TRANZIŢIA 

ROMÂNIEI SPRE 

ECONOMIA 

CIRCULARĂ 2020-

2030 (ROCES 2030), 

la nivel regional 



 
 

2
 

CUPRINS 
 
 
Capitolul 1. INTRODUCERE ............................................................................................................. 3 

Capitolul 2. METODOLOGIA DE LUCRU .......................................................................................... 6 

2.1. Selecţia de oportunităţi emergente .......................................................................................... 6 

2.2. Identificarea unor posibile direcții de dezvoltare regională ...................................................... 6 

Capitolul 3. ANALIZA MULTICRITERIALĂ  A SECTORULUI ALIMENTAR ŞI FORESTIER ÎN 

REGIUNEA SUD-MUNTENIA ........................................................................................................... 9 

Capitolul 4. DISCUȚIILE INVITAȚILOR ȘI ALE CELOR PREZENȚI ............................................... 19 

Capitolul 5. REZULTATE ȘI CONCLUZII ........................................................................................ 24 

REFERINŢE .................................................................................................................................... 26 

ANEXA NR.1 – FIȘA DE LUCRU .................................................................................................... 29 

ANEXA NR.2 – APARIȚII MEDIA .................................................................................................... 31 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

3
 

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 workshopul-ui “ECONOMIA CIRCULARĂ PENTRU 

MANAGEMENTUL RESURSELOR AGRICOLE, ALIMENTARE ŞI FORESTIERE”, care au avut loc 

la Călărași în data de 3 iunie 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 un număr de peste 30 de participanţi din mediul de afaceri, cercetare, administraţie publică și 

din sectorul neguvernamental. 

 

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 celălalte 8 conferințe regionale şi de conferinţa naţională, 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 “ECONOMIA CIRCULARĂ PENTRU MANAGEMENTUL RESURSELOR 

AGRICOLE, ALIMENTARE ŞI FORESTIERE” 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: Tendințele consumatorilor - tranziția spre economia circulară în sistemul agroalimentar 

și forestier în următorii 10 ani. 

Sesiunea 2: Liniile de aprovizionare transparente -  alimentarea lanțului de produse alimentare 

precum şi securitatea alimentară globală și sustenabilitatea. 

Sesiunea 3: Înțelegerea interconexiunilor și a căilor de tranziție către economia circulară, cu emisii 

reduse de carbon în sectorul agroalimentar, forestier și agricol. 
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Sesiunea 4: Inovare în producție - impactul celor mai recente tehnologii, unelte inteligente pentru 

sistemul agroalimentar și forestier, precum şi digitizarea fabricilor. 

Sesiunea 5: Date și metrici pentru a informa progresul către economia circulară precum şi dezvoltarea 

sistemelor și evaluarea ciclului de viață pentru economia circulară. 

Sesiunea 6: Interfața politică și știința pentru economia circulară și ecologică pentru sistemul 

agroalimentar și forestier. 

 

Acest eveniment de amploare prezintă cele mai bune 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 resurselor 

agricole, alimentare și forestiere. În cadrul acestei conferințe, participanții au împărtășit experiențe cu 

privire la cele mai bune soluții care permit companiilor și instituțiilor să obțină un avantaj competitiv, 

să creeze mai multă valoare și să genereze noi creșteri și locuri de muncă în industria agroalimentară 

și forestieră.  

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

circulare în domeniul industriei agro-alimentare și forestiere, 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 industria agricolă, alimentară și forestieră și 

impactul economiei circulare asupra acesteia. Procesul de selecție a 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 participanții, iar schimbul de informaţii şi 

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

în vederea identificării aspiraţiilor pentru acest sector. 

Potenţialul natural, economic şi uman de care dispune judeţul Călăraşi face ca agricultura să constituie 

un sector de bază în economia judeţului, fiind una dintre cele mai importante resurse în dezvoltarea 

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

unul de interes pentru economia circulară a României.  

Specializarea conferinţei din regiunea Sud-Muntenia pe industria agricolă, alimentară si forestiră a 

fost determinată și în urma analizei profilelor companiilor din regiune şi a discuţiilor cu reprezentanţii 

ADR Sud-Muntenia. În plus, în regiunea Sud-Muntenia activează mai multe clustere cu activitate de 

importanţă naţională şi internaţională: Asociația Environ, Institutul Naţional de Cercetare-Dezvoltare 

Agricolă Fundulea, Asociația Cultivatorilor de Cereale și Plante Tehnice Ialomița, Asociația Română 

pentru Agricultură Durabilă Călărași, Institutul Naţional de Cercetare – Dezvoltare pentru Chimie şi 

Petrochimie - Filiala Călăraşi. 
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Imagini din timpul evenimentului 
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CAPITOLUL 2. METODOLOGIA DE LUCRU 

 

Conferinţa sectorială “ECONOMIA CIRCULARĂ PENTRU MANAGEMENTUL RESURSELOR 

AGRICOLE, ALIMENTARE ŞI FORESTIERE” a fost evenimentul catalizator al stakeholderilor 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 “ECONOMIA CIRCULARĂ PENTRU MANAGEMENTUL RESURSELOR AGRICOLE, 

ALIMENTARE ŞI FORESTIERE” 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 30 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 afacere / 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 circularela 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 managementul resurselor agricole, alimentare şi 

forestiere, iar 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 

ALIMENTAR ŞI FORESTIER ÎN REGIUNEA SUD-MUNTENIA 

 

În cadrul conferinței “ECONOMIA CIRCULARĂ PENTRU MANAGEMENTUL RESURSELOR 

AGRICOLE, ALIMENTARE ŞI FORESTIERE” 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 ONU 2030 și a 

obiectivelor de dezvoltare durabilă, în special în ceea ce privește agricultura și sectorul pescuitului.  

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 resurselor din 

industria agroalimentară și forestieră. 

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 

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. 

 

Tabel 1. Argumentarea detaliată a potențialului economiei circulare al sectorului alimentar şi forestier 

în regiunea Sud-Muntenia (adaptat după Prosan& Bîrhală, 2018) 

Criterii  Argumente  Surse date  

C1. Importanța 

domeniului în 

Sud Muntenia este regiunea cu cel mai mare 

număr de salariați din România pentru CAEN 

Calcul din date de la Registrul 

Comerțului, 2016; INS, 

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

 
economia 

regională  

111 - Cultivare cereale, plante leguminoase, 

plante producătoare semințe oleaginoase - 

aproximativ 9500 de persoane. De asemenea, 

populația ocupată în agricultură reprezintă 

aproximativ o treime din populația ocupată 

totală a regiunii (peste 300 mii persoane), 

aceasta fiind una din cele mai mari valori la 

nivelul regiunilor NUT2 din UE. 

Populația ocupată civilă pe 

activități ale economiei 

naționale (2016) 

Alți aproximativ 9600 de salariați activează în 

domenii conexe cultivării cerealelor, respectiv 

CAEN 150 (Activități în ferme mixte – cultură 

vegetală combinată cu creșterea animalelor), 

CAEN 161 (Activități auxiliare producției 

vegetale), CAEN 1041 (Fabricarea uleiurilor și 

grăsimilor), CAEN 1061 (Fabricarea produselor 

de morărit), CAEN 1071 (Fabricarea pâinii, 

prăjiturilor și produselor de patiserie). 

Calcul din date de la Registrul 

Comerțului, 2016 

Regiunea se situează pe al doilea loc la nivel 

național pentru cifra de afaceri generată pentru 

CAEN 111 - cca 4270 milioane Ron. Cumulat, 

cifra de afaceri generată pentru CAEN 111 și 

celelalte domenii conexe este de cca 6700 

milioane Ron. 

Calcul din date de la Registrul 

Comerțului, 2016 

În topul celor mai mari companii din România 

se regăsesc o serie de companii regionale 

active în domeniul cultivării și procesării 

cerealelor, de exemplu - producători agricoli 

(Agro Chirnogi SA, Mecaind Ulmeni), 

producători de uleiuri și grăsimi (Expur SA, Prio 

Extracție), producători de panificație (Oltina 

Impex Prod Com SRL, Lido Gîrbea SRL, 

Phoenixy SRL), producători de semințe și 

îngrășăminte (Top Seeds, Agromas Grup SRL, 

Azochim SRL), traderi de cereale (Eurosiloz 

SA, Intercereal SA) etc. 

(MCR, 2017); Cercetări ale 

observatorilor regionali 

Sectorul agricol la nivel regional se confruntă cu 

o serie de provocări - precum fragmentarea 

terenurilor agricole (în regiune există peste 

1100 de firme cu obiectul de activitate 

”cultivarea cerealelor”) dezechilibrul structural 

între fermele mici și fermele foarte mari, 

practicarea agriculturii de subzistență în multe 

zone rurale etc. 

Calcul din date de la Registrul 

Comerțului, 2016; Cercetări 

ale observatorilor regionali 
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Domeniul agroalimentar la nivel regional se 

confruntă cu o serie de deficiențe structurale: în 

multe din zonele rurale din regiune se practică 

agricultura de subzistență, terenurile sunt 

fragmentate, există un număr mare de ferme 

mici, care produc pentru auto-consum și un 

dezechilibru structural între fermele mici și 

fermele foarte mari etc. Circa 5% din suprafața 

agricolă totală la nivel regional nu este 

valorificată (terenuri degradate, terenuri în 

repaus) etc. 

(ADR Sud Muntenia, 2014) 

C2. Piața  Regiunea Sud Muntenia este lider național în 

producția de cereale boabe (6,6 milioane tone 

în 2017); ea realizează circa 25% din producția 

națională de cereale boabe, 30% din producția 

de leguminoase și 28% din producția națională 

de plante uleioase. 

(INSTITUTUL NAŢIONAL DE 

STATISTICĂ, 2018) 

Valoarea producției agricole vegetale în 

regiunea Sud Muntenia în anul 2016 a fost de 

9386 milioane Ron - aceasta fiind cea mai mare 

valoare înregistrată la nivel național. Totuși, 

valoarea producției este variabilă în timp - semn 

al dependenței de condițiile de mediu (de 

vreme). 

(INS, 2017) 

La orizontul anului 2030, prognozele arată că 

producția de cereale în UE va crește cu o rată 

medie anuală de 0,9%, consumul de cereale va 

crește cu o rată medie anuală de 0,6%, iar 

exporturile de cereale vor crește cu o rată 

medie anuală de 1,7%. 

(Comisia Europeană, 2017) 

În anul 2017, România a exportat produse 

vegetale în valoare de 3,5 miliarde de euro, o 

creștere de cca 2,2% față de anul 2016. 

Exporturile de produse vegetale din regiunea 

Sud Muntenia reprezintă doar circa 7% din 

exporturile naționale de acest tip (2016). 

(INS, 2018a) 

Regiunea Sud Muntenia realizează 20% din 

valoarea producției agricole vegetale la nivel 

național și este lider pentru efectivele de păsări 

deținute. 

Regiunea realizează peste un sfert din 

producția națională de grâu și secară. 

Regiunea deține 26% din efectivele de păsări și 

produce 23% din cantitatea totală de ouă la 

nivel național. 

(INS, 2018c, 2018b; 

INSTITUTUL NAŢIONAL DE 

STATISTICĂ, 2018) 

În anul 2026, prognozele arată că cererea 

pentru cereale în UE ar putea crește cu 6%, în 

principal datorită utilizării intensive a furajelor și 

a porumbului. Regiunea Sud Muntenia - 

(Comisia Europeană, 2017; 

Eurostat, 2019)  
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principalul producător și exportator de cereale 

din România – se încadrează în aceste tendințe 

europene: 65% din suprafața cultivată a regiunii 

este folosită pentru grâu comun, porumb și orz. 

Suprafața cultivată cu orz s-a dublat în ultimul 

deceniu, iar producția de porumb a crescut de 

la 473 mii tone în 2007 la peste 2000 tone în 

2016. 

Pentru perioada 2017 - 2030, veniturile agricole 

în termeni reali sunt așteptate să scadă 

considerabil la nivelul UE - pe fondul creșterii 

costurilor la energie, și inputuri agricole (de ex. 

fertilizatori); totuși, sunt prognozate creșteri ale 

veniturilor pe unitate anuală de lucru (AWU), cu 

o rată anuală de creștere de 1,1%. 

(Comisia Europeană, 2017) 

C3. Intensitatea 

de inovare în 

domeniu 

În regiune își desfășoară activitatea Institutul 

Național de Cercetare Dezvoltare Agricolă 

Fundulea - cea mai importantă unitate de 

cercetare agricolă din România, cu o activitate 

CDI de peste 60 de ani în domeniu și 

performanțe cu vizibilitate internațională. 

(INCDA, 2019) 

Unitățile CDI agricole din regiune - INCDA 

Fundulea, stațiunile de cercetare agricolă 

(SCDA Pitești, SCDA Mărculești, SCDA 

Drăgănești Vlașca), Procera Genetics - cel mai 

mare investitor privat în cercetarea agricolă din 

România ș.a. - au dezvoltat soiuri noi de plante 

și hibrizi, o parte din acestea fiind introduse și 

în agricultura altor țări, de exemplu soiuri de 

grâu, triticale, porumb, floarea-soarelui, mazăre 

furajeră etc. 

Ministerul Agriculturii și 

Dezvoltării Rurale (2017). 

Unități de Cercetare – 

Dezvoltare în Subordinea 

ASAS; Cercetări ale 

observatorilor regionali. 

Oferta de inovare a unităților CDI din regiune 

include și noi tehnologii, metode și verigi 

tehnologice, multe dintre ele cu brevete OSIM, 

de exemplu: tehnologii de obținere a 

materialului săditor organic/ a semințelor 

ecologice; tehnologii și metode de combatere a 

dăunătorilor/ a virușilor; procedee de 

ameliorare a solului/ fertilizare naturală; 

tehnologie pentru înființarea de exploatații 

agricole bazate pe principiile agriculturii 

conservative etc. 

Academia de Științe Agricole 

și Silvice (ASAS) Gheorghe 

Ionescu Sisești (2018) Oferta 

de inovare; Cercetări ale 

observatorilor regionali 

În regiune există infrastructuri de cercetare - 

dezvoltare aparținând actorilor privați care 

activează în domeniul agricultură, dar numărul 

acestora este relativ redus. Exemple de 

infrastructuri private: Procera Corn Lab 

(Procera Genetics), Centrul de inovație agro-

tehnologică (Bayern Crop Science), Stațiunea 

Platforma ERRIS (2017). 

Romanian Research 

Infrastructure Systems; 

Cercetări ale observatorilor 

regionali 
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Cercetare Ameliorare Semințe Alexandria 

(KWS Semințe), Stațiunea experimentală de la 

Belciugatele (Maisadour Semences Romania) 

Dincolo de bunele practici evidențiate anterior, 

climatul de dezvoltare a cercetării agricole în 

România nu este unul favorabil: numărul 

unităților publice CDI funcționale s-a înjumătățit 

în ultimii ani și peste 60% dintre cercetători au 

ieșit din sistem. 

(Cicovschi, 2017) 

C4. 

Disponibilitatea 

resurselor 

umane 

calificate în 

domeniu 

Universitățile din regiune oferă programe 

universitare de formare în agricultură și domenii 

conexe, de exemplu: Universitatea din Pitești 

(Horticultură, Chimie, Biologie etc.); 

Universitatea Valahia din Târgoviște (Ingineria 

și protecția mediului în agricultură, Agronomie, 

Tehnologia prelucrării produselor agricole etc.); 

Universitatea de Științe Agronomice și 

Medicină Veterinară din București are în 

Călărași o filială a Facultății de Management, 

Inginerie Economică în Agricultură și 

Dezvoltare Rurală, prin intermediul căreia oferă 

programul de licență ”Inginerie economică în 

agricultură” etc. 

Ministerul Educației Naționale 

(2017) Nomenclatorul 

Programelor de Studii de 

Licență 2016 – 2017; Hotărâre 

privind domeniile de studii 

universitare de master 

acreditate 2016 – 2017 

Oferta de formare profesională în agricultură s-

a diversificat în ultima perioadă (date fiind și 

cerințele specifice de accesare a fondurilor 

structurale și de coeziune din acest domeniu). 

Astfel, Direcțiile Județene de Agricultură, 

Camerele Agricole, asociațiile profesionale de 

profil din regiune etc. oferă cursuri de calificare 

autorizate producătorilor agricoli pentru 

ocupațiile de lucrător în cultura plantelor, 

creșterea animalelor, pomicultor, cursuri de 

introducere în permacultură, agricultură 

ecologică etc. 

Gazeta de Agricultură (2017). 

Cursuri de calificare 

Regiunea Sud Muntenia are una dintre cele mai 

ridicate ponderi ale populației ocupate în 

agricultură din Uniunea Europeană, dar 

numărul salariaților din agricultură este foarte 

redus - situația fiind similară și în celelalte 

regiuni ale României (84% dintre aceștia nu 

sunt salariați). Potrivit datelor din piață - cea 

mai mare parte a persoanelor ocupate în 

agricultură lucrează pe propriile exploatații 

agricole de subzistență - ceea ce reduce 

semnificativ potențialul competitiv al acestui 

domeniu. 

(Rotaru, 2017) 
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Din totalul populației ocupate în agricultură în 

România, 55% sunt persoane cu studii primare, 

44% persoane cu studii medii și doar 1,6% 

persoane cu studii superioare. Situația este 

diferită la nivel european, unde peste 60% din 

lucrătorii în agricultură au studii medii și 

superioare - cei din urmă reprezentând circa 

9% din total. 

(Eurostat, 2017) 

La nivelul regiunii Sud Muntenia, numărul 

absolvenților de licee agricole este foarte redus 

și în scădere (213 absolvenți în 2015, 

reprezentând cca 8% din totalul național vs. 

413 în 2009) – fapt justificat de scăderea 

demografică, abandonul școlar, lipsa de 

atractivitate a liceelor agricole în general. 

INS (2018) SCL 109A – 

Absolvenți pe niveluri de 

educație 

 Conform datelor, Regiunea Sud Muntenia se 

confruntă cu dezechilibre majore care privesc 

sistemul de educație și eficiența pieței muncii. 

Președinții celor mai importante asociații ale 

fermierilor reclamă un ”deficit istoric” de forță de 

muncă în domeniu – mai ales de muncitori 

calificați care să manevreze utilaje – fapt 

justificat de emigrația masivă, desființarea 

școlilor profesionale/ a liceelor agricole, de 

îmbătrânirea populației etc. 

(Annoni, Dijkstra și Gargano, 

2017) 

C5. 

Valorificarea 

unor resurse 

locale (altele 

decât cele 

umane, daca 

este cazul) 

Peste 70% din suprafața totală a regiunii este 

suprafață agricolă. Regiunea deține cea mai 

întinsă suprafață cultivată dintre toate regiunile 

de dezvoltare ale țării și se situează, din 

această perspectivă, în topul regiunilor NUT2 la 

nivel european. 

(Tran și Șerbănică, 2018) 

Regiunea dispune de condiții naturale care 

creează posibilitatea dezvoltării tuturor 

sectoarelor agricole. Calitatea solurilor este 

foarte ridicată – îndeosebi în jumătatea sudică 

a regiunii, favorizând dezvoltarea agriculturii, în 

timp ce condițiile pedo-climatice din jumătatea 

nordică a regiunii susțin dezvoltarea 

pomiculturii și a viticulturii. 

(ADR Sud Muntenia, 2014) 

Regiunea are o poziționare geografică 

favorabilă, care facilitează accesul la piața 

internă și internațională - Sud Muntenia este 

regiune de graniță, are ieșire la Dunăre și este 

traversată de principalele autostrăzi din 

România (A1, A2, A3). Cu toate acestea, 

infrastructura de transport este în continuare o 

barieră importantă pentru exporturi. 

(Economica.net, 2018) 
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Regiunea este traversată de Dunăre - care 

poate fi o sursă importantă pentru irigații; totuși, 

această (re)sursă nu este valorizată la întreaga 

capacitate. Sistemul de irigații este în prezent 

în stadiu de refacere. 

(Tran și Șerbănică, 2018) 

C6. Nivelul de 

colaborare între 

actorii din 

domeniu 

INCDA Fundulea are parteneriate la nivel 

național cu peste 620 unități agricole acreditate 

pentru producerea de semințe, cu institutele 

naționale CDI și stațiunile agricole din domeniu; 

la nivel internațional, în anul 2016, INCDA 

Fundulea a colaborat în proiecte de cercetare 

cu 7 institute de cercetare, o universitate, 10 

companii private și două centre internaționale 

de cercetare în domeniul grâului și porumbului. 

(INCDA, 2019) 

AGRIPLANTA - ROMAGROTECH - cea mai 

mare expoziție agricolă de câmp din România - 

este organizată, din anul 2011 în localitatea 

Fundulea (Călărași). Agriplanta are anual peste 

15000 de vizitatori, programul incluzând și 

numeroase activități demonstrative. 

Agriplanta RomAgroTech 

http://www.agriplanta.ro/ 

Camerele de Comerț, Industrie și Agricultură și 

Direcțiile Județene pentru Agricultură 

facilitează colaborarea prin organizarea unor 

târguri și expoziții de profil (de ex. Târgul 

Internațional de Echipamente și Utilaje Agricole 

- AGRO Pitești; Târgul Național de Agricultură 

și Industrie Alimentară- AGROIAL PARTENER 

- Ialomița; Târgul Național pentru Agricultură și 

Industrie alimentară AGRALIMEX - Teleorman 

etc.). CCIA Ialomița are un Centru de Informare 

Tehnologică cu activități în domeniul agriculturii 

și industriei alimentare. 

Cercetări ale observatorilor 

regionali 

Colaborarea între actorii regionali este facilitată 

și de asociațiile profesionale de profil, fără a 

viza însă în mod special activități CDI - de 

exemplu Asociația Cultivatorilor de Cereale și 

Plante Tehnice Ialomița; Asociația 

Producătorilor de Porumb – regiunea Sud, 

Asociația Industriei Semințelor din România, 

Asociația Română pentru Agricultură Durabilă 

(Călărași) etc. 

Cercetări ale observatorilor 

regionali 

Activitatea de facilitare a inovării în domeniul 

agroalimentar este moderată. Exemple: la nivel 

regional există un singur Centru de Informare 

Tehnologică cu competențe în domeniile 

agricultură și industrie alimentară – CIT CCIA 

Ialomița. Institutul Național de Cercetare 

Dezvoltare Agricolă Fundulea are un Centru 

Agroecologic de cercetare, inovare și transfer 

(Ministerul Dezvoltării 

Regionale și Administrației 

Publice, 2017; MINISTERUL 

CERCETĂRII ȘI INOVĂRII, 

2018)  
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tehnologic – care oferă know-how pentru 

înființarea de exploatații agricole bazate pe 

principiile agriculturii conservative și 

ecologice.  

La nivel regional nu există clustere constituite 

în mod formal în domeniul agroalimentar. 

Există însă entități locale care fac parte din 

Polul de Competitivitate IND-AGRO-POL sau 

din Clusterul Start Inovare (București), care își 

propune să promoveze - inter-alia - conceptul 

de Smart Agriculture. 

Cercetări ale observatorilor 

regionali 

C7. Gradul de 

sofisticare 

tehnologică  

În anul 2015, Bayer Crop Science – subgrup al 

Bayer AG - a inaugurat un Centru de Inovație 

Agrotehnologică în județul Ialomița – care 

desfășoară activități de transfer tehnologii și 

oferă suport tehnic pentru omologarea 

produselor pe parcursul și după lansarea 

acestora pe piață. 

Alianța Industriei Semințelor 

din România (2018) Centru de 

inovație agro-tehnologică 

Bayer 

Dezvoltarea agriculturii organice și sustenabile 

și folosirea tehnologiilor verzi sunt tendințele 

care definesc viitorul domeniului. La nivel 

regional, sunt observabile progrese în această 

direcție - de exemplu, obținerea certificărilor bio 

pentru culturi ecologice de cereale, producerea 

de semințe în condiții ecologice, folosirea de 

fertilizanți naturali, valorificarea deșeurilor 

agricole etc. Centrul Agro-ecologic de 

cercetare, inovare și transfer tehnologic al 

INCD Fundulea oferă, în acest sens, know-how 

pentru înființarea de exploatații agricole bazate 

pe principiile agriculturii conservative și 

ecologice. 

Cercetări ale observatorilor 

regionali 

Adoptarea tehnologiilor moderne în agricultură 

(agricultura de precizie, agricultura digitală etc.) 

este un fenomen prezent la nivel regional, dar 

acesta nu este generalizat la nivelul tuturor 

actorilor economici. O parte din companiile 

regionale folosesc utilaje de precizie și control 

la distanță, utilaje agricole experimentale, 

sisteme moderne de condiționare a cerealelor, 

mini-roboți de procesare a cerealelor, utilaje 

moderne de morărit, sisteme de stocaj de tip 

silo-bag etc. 

Cercetări ale observatorilor 

regionali 

Aproximativ un sfert din exploatațiile agricole 

din Regiunea Sud Muntenia au suprafața 

amenajată pentru irigat. Totuși, deși Regiunea 

Sud Muntenia deține peste 1 milion de ha de 

teren cu amenajări pentru irigații (cca o treime 

din totalul național), suprafața agricolă irigată 

INS (2018) Agricultura, 

AGR102A (Indicatori de 

mediu)  
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efectiv cu cel puțin o udare în anul 2016 a fost 

de doar 23 mii ha. 

La nivel regional, gradul de pregătire 

tehnologică și de sofisticare a afacerilor este 

unul redus: regiunea ocupă poziția 257 din 263 

în Regional Competitiveness Index 2016 pentru 

indicatorul ”Pregătirea tehnologică” și poziția 

262 pentru indicatorul ”Sofisticarea afacerilor”. 

O parte din echipamentele și dotările existente 

sunt uzate moral și există nevoi bine definite de 

reînnoire a parcului auto, extindere și 

modernizare a sistemelor de irigații, creșterea 

capacităților de depozitare etc. 

(ADR Sud Muntenia, 2014; 

Annoni, Dijkstra și Gargano, 

2017)  

Pentru dezvoltarea sectorului agricol la nivel 

regional și național, există nevoi de reînnoire a 

parcului auto, extindere și modernizare a 

sistemelor de irigații, creșterea capacităților de 

depozitare etc. Principala piedică în calea 

dotării tehnologice o reprezintă suprafața 

redusă a exploatațiilor agricole, care nu permite 

utilizarea eficientă a mijloacelor tehnologice 

moderne. 

(Advisory Consulting, 2017) 

 

Exemple de inițiative în domeniul  economiei circulare pe regiunea de Sud-Muntenia a României au 

fost cartografiate și redate în tabelul de mai jos. 

 

Tabel 2. Inițiative în domeniul economiei circulare pe regiunea de Sud-Muntenia  

Subiect Titlu proiect Nume firmă/organizație Locație  

Bio-

economie  

Bioregio (BIOREGIO, 2019) Institutul Naţional de Cercetare 

– Dezvoltare pentru Chimie şi 

Petrochimie - Filiala Călăraşi 

Călărași  

Reciclare  Orasul Reciclarii (Eco-Rom 

Ambalaje, 2014) 

Eco-Rom Ambalaje Călărași  

Reciclare Stația de reciclare (ECOTIC, 

2017) 

ECOTIC Argeș, 

Parhova 

Reciclare EcoAtitudine = 

Responsabilitate, Informație, 

Acțiune (RoRec, 2013) 

RoRec Prahova 

Reciclare România reciclează (Environ, 

2019a) 

Environ Dâmbovița 

Recliclare Reţeaua Naţională de 

Colectare RoRec (RoRec, 

2015) 

RoRec Târgoviște 

Reciclare Orașe curate (ECOTIC, 

2019a) 

ECOTIC Giurgiu  

Reciclare Patrula de reciclare (ECOTIC, 

2019b) 

ECOTIC Giurgiu  

Reciclare “Locul deșeurilor nu e în casă” 

(RoRec, 2014) 

RoRec Ialomița 
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Reciclare Campania Electricienilor 

(Recolamp, 2018) 

Recolamp  Ialomița 

Reciclare România recilează (Environ, 

2019b) 

Environ Videle, 

Teleorman  

Agroalimentar Danube S3 Cluster (ADR Sud 

Muntenia, 2018) 

ADR-Sud Muntenia Regiunea 

Dunării 

 

În încheiere, este important de menționat că, în regiunea Sud-Muntenia, subdomeniul bioeconomie 

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 produse agricole secundare, ferme SMART și agricultură circulară. 
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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 

agroalimentară, abordând cele mai presante provocări cheie cum ar fi liniile de aprovizionare 

transparente, securitatea alimentară globală și sustenabilitatea, emisii reduse de carbon în sectorul 

agroalimentar, forestier și agricol, precum și tendințele consumatorilor. De asemenea, s-a pus accent 

pe modul în care așteptările consumatorilor modelează durabilitatea în industrie, modul în care 

brandurile, comercianții cu amănuntul și companiile mari și mici din industria agroalimentară și 

forestieră pot implementa circularitatea în lanțurile lor de aprovizionare și transforma fabricile din 

liniare în circulare. Invitații au împărtășit propriile lor experiențe și proiecte pentru a transpune aceste 

rezultate într-o rută comună spre economia circulară în vederea îmbunătățirii managementului 

resurselor din industria agroalimentară și forestieră.  

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

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

 

Figura 3: Etapele analizei domeniilor  

 
La nivelul regiunii Sud Muntenia, existența unor resurse naturale unice – soluri de calitate superioară, 

suprafețe agricole foarte extinse - și a unei mari aglomerări de actori în zona producției și a procesării 

cerealelor - dovedesc relevanța economică ridicată a domeniului în economia regională. Adăugând 

acestor elemente tradiția de peste 60 de ani în cercetarea agricolă, prezența în regiune a celei mai 

importante unități CDI în domeniul agricol din România – INCDA Fundulea, performanțele în obținerea 

de soiuri noi de plante și hibrizi omologate la nivel național și internațional și dezvoltarea, în ultimii ani, 

a unor infrastructuri private de CDI în zonă (Procera Generics, Bayern Crop Science, KWS Semințe, 

Maisandour Semences etc.) – se poate aprecia că domeniul are potențial de specializare inteligentă. 

Îmbunătățirea gradului de sofisticare tehnologică, digitalizarea și creșterea intensității activităților CDI 

sunt factori esențiali de creștere a competitivității la nivel regional (Tran și Șerbănică, 2017, 2018).  

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 agroalimentară și forestieră în economia tradiţională şi circulară în viziunea 

participanților 

Nivelul Caracteristici Sursa 

1. Piaţa 

mondială 

Biostimulanții pe piaţa mondială : 42% Europa, 13% 

America Latină, 21% America de Nord, 20% Asia-

Pacific. 

Mihaela FRINCU, 

INCDCP-ICECHIM 

Filiala Călărași 

Piaţa mondială

Piaţa din Romȃnia

Trecerea spre o economie circulară 

Inovaţii din economia circulară

Analiza multicriteriala
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1,3 miliarde tone de mâncare sunt irosite în fiecare 

an, în timp ce aproape 1 miliard de oameni sunt 

malnutriți şi încă 1 miliard flămânzi. 

Gabriela BACIU, 

DGPIAC, Ministerul 

Agriculturii și 

Dezvoltării Rurale 2 miliarde de oameni sunt supraponderali sau obezi, 

la nivel global. 

Degradarea sau scăderea fertilităţii solului datorită 

creşterii consumului de apă, pescuitul excesiv şi 

degradarea mediului marin, toate contribuie la 

scăderea abilităţii resurselor naturale de a acoperi 

nevoile de mâncare ale populaţiei. 

Sectorul de mâncare consumă aproximativ 30% din 

consumul total de energie al lumii şi e responsabil 

pentru aproximativ 22% din emisiile totale de gaze de 

seră. 

Risipa la nivel european (tone) / an de referință 2006: 

89279000 kg de alimente risipite; risipa/ cap de 

locuitor la nivel european: 95-115 kg. 

Risipa la nivel global (tone) / an de referință 2006: 

1300000000 kg de alimente risipite; risipa/ cap de 

locuitor la nivel global: 95-115 kg. 

Pădurile acoperă 30% din suprafaţa Pământului şi, pe 

lângă faptul că oferă siguranţă alimentară şi adăpost, 

pădurile sunt elementul cheie în ceea ce priveşte 

combaterea schimbărilor climatice, protejării 

biodiversităţii şi adăposturilor populaţiilor indigene. 

13 milioane hectare de pădure sunt pierdute în fiecare 

an, în timp ce degradarea persistentă a zonelor aride 

a dus la deşertificarea a 3,6 miliarde ha. 

Aproximativ 1,6 miliarde de oameni depind de păduri 

pentru mijloacele de trai şi 80% din toate speciile 

terestre de animale, plante şi insecte. 

6 miliarde de oameni depind în mod direct de 

agricultură, dar 52% din terenul folosit pentru 

agricultură e afectat moderat sau sever de 

degradarea solului. 

Din cauza secetei şi a deşertificării, în fiecare an sunt 

pierdute 12 milioane de hectare (23 de hectare pe 

minut), acolo ar fi putut să crească 20 milioane de 

tone de cereale. 

Dintre cele 8300 de specii de animale cunoscute, 8% 

sunt dispărute şi 22% sunt în risc de extincţie. 

Peste 80% din dieta umană este oferită de plante. 

Recoltele de cereale: orez, porumb şi grâu oferă 60% 

din aportul de energie. 

Aproximativ 80% dintre cei care trăiesc în zone rurale 

în ţările aflate în curs de dezvoltare se bazează pe 

remedii din plante pentru îngrijirea medicală de bază. 
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Se previzionează că, la nivel global, cererea de 

alimente va creşte cu 70% până în 2050. 

Gabriela 

VLASCEANU, Hofigal 

S.A. 

2. Piaţa din 

Romȃnia 

Industria alimentară din România este industria cu 

cea mai mare pondere în PIB. 

Mihaela FRINCU, 

INCDCP-ICECHIM 

Filiala Călărași Agricultura României generează, de asemenea, 

cantități mari de deșeuri pentru că nu utilizează 

eficient fluxurile laterale de sub-produse. Un exemplu 

ilustrativ este lâna raselor tradiționale (țigaie și 

țurcană) adaptate condițiilor de la noi din țară, bune 

producătoare de lapte și carne, care nu are 

întrebuințări. Din respectiva lână se poate recupera 

lanolina, iar keratina poate fi convertită în produse cu 

valoare adăugată mare (bioplastice, biostimulanți 

pentru plante, aditivi furajeri). 

Risipa la nivel național (tone)/ an de referință 2006: 

2274000; Kg de alimente risipite / cap de lociutor la 

nivel național: 107. 

Gabriela BACIU, 

DGPIAC, Ministerul 

Agriculturii și 

Dezvoltării Rurale România este membru în cadrul Platformei UE privind 

pierderile și risipa de alimente, prin intermediul căreia 

se diseminează bune practici folosite la nivelul 

statelor membre pentru combaterea și diminuarea 

acestui fenomen. 

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. 

Gabriela 

VLASCEANU, Hofigal 

S.A. 

3. Trecerea 

spre o 

economie 

circulară 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

BIOREGIO - INTERREG EUROPE 

Obiectiv: stimularea dezvoltării bio-economiei 

circulare prin îmbunătățirea cunoștințelor legate de 

politici și tehnologii pentru fluxuri organice și creșterea 

nivelului scăzut de reciclare a acestor materiale 

conform obiectivelor Pachetului UE pentru Economia 

Circulară 

Activități : 

• Transfer de cunoștințe – prezentări/ 

promovare bune practici în cadrul întâlnirilor 

regionale și interregionale, evenimente de 

diseminare regională, mass-media (mese 

rotunde, ateliere, seminarii, vizite în teren, 

articole, interviuri, video); 

• Dezvoltare în comun a politicilor; 

• Informări adresate factorilor politici; 

• Elaborare Plan de acțiune pentru 

îmbunătățirea instrumentului de politică în 

vederea susținerii bio-economiei circulare la 

nivel național și regional. 

Mihaela FRINCU, 

INCDCP-ICECHIM 

Filiala Călărași 

 INGENIUS NET – PILONI: Rodica LUPU, 

Ingenius Net 
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I. Promovarea antreprenoriatului, pentru a creşte 

dimensiunea și calitatea pieţei locale; 

II. Promovarea antreprenoriatului inovativ, cu 

valoare adaugată semnificativă și destinat pieței 

globale; 

III. Promovarea și susținerea cercetării și a inovării 

și crearea mecanismelor necesare pentru 

transfer tehnologic; 

IV. Promovarea parteneriatului în afaceri, forme noi 

de parteneriat (parteneriat public-privat); 

V. Atragerea de investiții străine prin proiecte 

durabile și de impact; 

VI. Facilitarea adaptării ofertei educaționale la 

nevoile reale din piață; 

VII. Identificarea de noi piețe externe pentru 

afacerile locale; 

VIII. Identificarea și dezvoltarea de proiecte 

transnaționale de importanță strategică; 

IX. Cresterea gradului de absorbție a fondurilor 

europene în plan local; 

Accesarea de fonduri pe planuri de măsuri integrate, 

pornind de la strategiile regionale și locale, și cele 

definite de stakeholderi locali. 

4. Inovaţii din 

economia 

circulară 

Proiectul Secvent, al ICECHIM, are ca scop creșterea 

eficienței economice a întreprinderilor partenere, prin 

dezvoltarea și implementarea unor soluții tehnologice 

inovative de (bio)procesare a sub-produselor din 

lanțurile valorice ale bioeconomiei, pentru 

recuperarea şi/sau formarea de componente cu 

valoare adăugată şi utilizarea acestora pentru 

(bio)produse cerute de piață. 

Mihaela FRINCU, 

INCDCP-ICECHIM 

Filiala Călărași 

Hofigal S.A. demarează INBREAD, proiect EUREKA 

Traditional, nr. 91/2016. Deșeurile rezultate din 

fabricarea suplimentelor alimentare vegetale 

(concentrat proteic de lucernă și semințe de in parțial 

degresate) sunt folosite în prezent pentru hrana 

animalelor. Ideea inovativă a acestui proiect a fost de 

a valorifica conţinutul important în compuşi bioactivi 

existent în aceste subproduse, acestea putând astfel 

a fi încadrate în categoria ingredietelor funcționale. 

Cercetarea se concentrează pe producţia a trei tipuri 

de făină îmbogățită în compuși bioactivi de origine 

vegetală. Obiectivele tehnologice sunt acelea de a 

produce noi produse de panificație, folosind cele 3 

tipuri de făină cu ingrediente funcţionale, pentru piața 

de alimente pentru sănătate, cu impact estimat 

favorabil asupra stării generale de bine pentru: 

persoane cu diferite probleme de sănătate, sportivi şi 

pentru vegetarieni. 

Gabriela 

VLASCEANU, Hofigal 

S.A. 
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Biomasa agricolă şi cea forestieră poate fi colectată, 

stocată şi recuperată din deşeuri, prin tratare termică 

prin procese de reciclare cu valorificare de înaltă 

eficienţă cu ajutorul tehnologiei ecoHORNET. 

Tehnologia ecoHORNET este un exemplu de bună 

practică, fiind recunoscută la nivel european şi 

mondial şi permite înlocuirea combustibililor fosili, a 

lemnului şi a peleţilor albi, prin proiecte de tip ESCO, 

de eficienţă energetică şi protecţie a mediului şi 

reducerea emisiilor de CO2 şi a costurilor de 

producţie /MW. 

Pentru sere, ferme, industria alimentară, staţiuni 

turistice, clădiri publice (inclusiv clădiri verzi în 

proiecte SMART CITY) compania a creat proiecte de 

referinţă, de tip near zero Energy, prin valorificarea 

superioară a deşeurilor proprii. Instalaţia de piroliză 

ecoHORNET oferă prima soluţie industrială, complet 

automatizată de tratare a deşeurilor nereciclabile de 

plastic şi cauciuc, pentru eliberarea plajelor şi a 

mărilor lumii, creȃnd o alternativă reală la depozitele 

contaminate din zonele izolate şi unităţi administrative 

care au închis unităţile de depozitare şi nu au 

alternative de tratare, în insulele şi plajele lumii care 

nu deţin capacităţi proprii de reciclare. 

Iuliean HORNET, 

S.C. Ecohornet S.R.L. 

Romȃnia 

Proiectul FACCE JPI - The Joint Programming 

Initiative on Agriculture, Food Security & Climate 

Change al USAMV Cluj – fără deşeuri în noua 

bioeconomie, are ca scop desfăşurarea de acţiuni 

comune care se adresează diverselor provocări din 

agricultură, securitatea alimentară şi schimbărilor 

climatice. 

Mignon SANDOR, 

USAMV Cluj 

Managementul integrat al uleiurilor - problema tehnică 

pe care o rezolvă invenţia constă în transformarea 

unui ulei uzat (deşeu periculos) într-un produs nou cu 

proprietăţi diferite: unsoare multifuncţională. Aceasta 

conduce la economisirea resurselor prin aceea că 

uleiul uzat (deşeu) devine materie primă pentru un 

produs nou cu proprietăţi diferite în economia 

circulară. 

Sorin Dan 

STRATESCU şi 

Simion Marian 

STRATESCU, Master 

PH 
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CAPITOLUL 5. REZULTATE ȘI CONCLUZII 

 

Prezentul raport a fost elaborat în cadrul proiectului privind conferințele naționale pe strategie în 

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

2020-2030. 

Pornind de la oportunităţile tehnologice selectate ca urmare a discutiilor 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) Produse agricole secundare - valorificarea superioară a terenurilor agricole și a deșeurilor agro 

prin agricultură. România poate conduce platforma europeană prin bursa agricolă. 

b) Smart farm.  

c) Cereale, furaje pentru animale. 

d) Agricultură circular, produse cu valoare adăugată. 

După completarea fișei de lucru, s-au prezentat în plen toate aceste posibile aspiraţii pe care 

participanții le consideră mai promiţătoare/relevante pentru regiune, iar rezultatele acestea au arătat 

că peste 41% dintre respondenți consideră că industria agroalimentară orientată spre principiile 

economiei circulare se află pe o piață emergentă. 

 

În ceea ce privește oportunitatea oferită de economia circulară industriei agroalimentare, răspunsurile 

au fost următoarele (întrebarea nr.4) : 

a) Colectarea și valorificarea deșeurilor agricole și din industria alimentară. Utilizarea biomasei 

din terenuri agricole. 

b) Management integrat al întreprinderilor din domeniul agro-alimentar. 

c) Economisirea resurselor. Valorificare subproduse în agricultură. 

d) Reziduuri/ deșeuri din industria alimentară - nutrienți/ nutrețuri pentru animale. Utilizarea 

deșeurilor. 

e) Noi locuri de muncă. Agricultură circulară. 

 

Privind premisele bune de start, putem spune ca 24,24% dintre respondenți consideră că sunt premise 

bune de start, în timp ce 9,09% consideră că avem resurse umane calificate în acest sens, iar 6,06% 

consideră că există infrastructură în acest sens. 

 

La întrebarea privind existența unui ecosistem de actori care ar fi potențial interesați 32% dintre 

respondenți consideră că autoritățile publice, în timp ce 36% consideră că mediul privat ar trebui să 

fie interesat de rolul pe care economia circulară îl poate avea în industria agro. 

    

Printre provocările identificate de respondenți, se numără (întrebarea 7): 

a) Cooperarea/finanțarea- asociere - cooperare - accesul la finanțare pentru tehnologii. 

b) Rezistența la schimbare. Aplicarea unui cadru legislativ stimulator, dar și coercitiv. 

c) Educația fermierilor în acest domeniu. 

d) Promovarea conceptului, înțelegerea acestuia, exemple de bune practici diseminate, TT; 

Crearea ecosistemului „Agricultura circulară”. 

 

Continuând de la rezultatele prezentate anterior, sumarizăm următoarele: 

1) Agricultura României generează de asemenea cantități mari de deșeuri pentru că nu utilizează 

eficient fluxurile laterale de sub-produse. 

2) 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 
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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. 

3) 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. 

4) 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. 

5) Cel mai important lucru pe care-l realizează managementul integrat al uleiurilor este protecția 

mediului și economisirea resurselor. 

 

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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Pe această cale dorim să ne exprimăm mulţumirile noastre pentru toţi cei care au făcut posibilă 

desfăşurarea conferinţei “ECONOMIA CIRCULARĂ PENTRU MANAGEMENTUL RESURSELOR 

AGRICOLE, ALIMENTARE ŞI FORESTIERE”. 
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Data publicării: Iulie 2019 

Conținutul  acestui  material  nu  reprezintă  în  mod  obligatoriu  poziția  oficială  a  Uniunii Europene, 

a CESE, a ECESP sau a Guvernului României. 
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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. Produse agricole secundare - valorificarea superioară a terenurilor agricole și a deșeurilor agro prin agricultură. România poate conduce 

platforma europeană prin bursa agricolă. 

2. Smart farm.  

3. Cereale furaje pentru animale. 

4. Agricultură circulară, produse cu valoare adăugată. 
 

 

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

Piață 
matură 

 

 0.00% 

Piață 
emergentă 

 

 

41.67% 

Piață 
nouă 

 

 

41.67% 

  Details  Other (Specify) 
 

 

16.67% 
 

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

  Details  Valoarea actuală 5 
 

 

  Details  Creșterea medie anuală 6 
 

 
 

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

  Details  

 
 

 

1. Colectarea și valorificarea deșeurilor agricole și din industria alimentară. Utilizarea biomasei din terenuri agricole. 

2. Management integrat al întreprinderilor din domeniul agro-alimentar. 

3. Economisirea resurselor. Valorificare subproduse în agricultură. 

4. Reziduuri/deșeuri din industria alimentară - nutrienți/nutrețuri pentru animale. Utilizarea deșeurilor. Noi locuri de muncă. Agricultură 

circulară 

 

 

 

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

% of 
 Respondents  

Există 
premise 
bune de 

start 
 

 

24.24% 

Există 
performanță 

actuală 
 

 

12.12% 

Există 
tehnologii care 
pot fi adoptate 

 

 

18.18% 

Există 
produse 

pilot/ 
Brevete 

 

 

9.09% 

Există 
resurse 
umane 

 

 

9.09% 

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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Există 

infrastructură 
 

 

6.06% 

  Details  Other (Specify) 
 

 

21.21% 

 

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

Public 
 

 

32.00% 

Privat 
 

 

36.00% 

  Details  Other (Specify) 
 

 

32.00% 
 

 

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

  Details  

 
 

1. Cooperarea/finanțarea- asociere - cooperare - accesul la finanțare pentru tehnologii. 

2. Rezistența la schimbare. Aplicarea unui cadru legislativ stimulator, dar și coercitiv. 

3. Educația fermierilor în acest domeniu. 

4. Promovarea conceptului, înțelegerea acestuia, exemple de bune practici diseminate, TT; Crearea ecosistemului „Agricultura 

circulară”. 
 

     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 

 
 

100.00% 
Regiunea de dezvoltare Sud -Vest Oltenia 

 
 

0.00% 

Regiunea de dezvoltare Vest 
 

 

0.00% 

Regiunea de dezvoltare Nord - Vest 
 

 

0.00% 

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.facebook.com/www.ircem.ro/posts/1748645151905286 

 
 
https://www.facebook.com/events/363482824240844/ 

https://www.facebook.com/www.ircem.ro/posts/1748645151905286
https://www.facebook.com/events/363482824240844/
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http://www.agro-circle.ircem.ro/ 

 
 
 
 
 

http://www.agro-circle.ircem.ro/

