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Secolul XX
■ Cresterea populatiei cu un factor 3,7.
■ Extractia anuala a materialelor de constructie a crescut cu un factor de
34, minereuri si minerale cu un factor de 27, combustibili fosili cu un
factor de 12, biomasa cu un factor de 3,6.
■ Extractia totala a materialelor a crescut cu un factor de 8.
■ Emisiile de GES au crescut cu un factor de 13.

Secolul XX
■ Suntem mai interconectati decat oricand la nivel planetar. Alcatuim un sistem
socio-economic uman unic si suntem, astfel, interdependenti.
■ Tehnologia a ajuns sa invinga umanul (ex. sah, go).
■ Capitalul financiar este supraevaluat, capitalul uman este subapreciat, iar cel
natural nu e evaluat/apreciat deloc.
■ Avem tot mai multe cladiri, insa 50% din orasele existente in 2050, inca nu au
aparut.
■ In toate tarile, efectivul de cladiri creste mai repede decat creste populatia.
■ In 3 ani (2011-2013), China a folosit mai mult ciment decat au folosit SUA in
tot secolul XX.

■ Se cumpara 1
milion de sticle
de plastic /
minut.
■ Consumam
resursele a 1,7
planete si nu
avem decat una
la dispozitie.
■ Astazi avem
limite date de
mediu si de
resursele
naturale. Si nu
le luam in
serios, insa nu
mai avem luxul
sa gandim pe
termen scurt.

■ Problema reala a economiei: Amprenta de mediu este direct proportionala cu indicele de dezvoltare
umana.

■ Paradoxul dezvoltarii: Pe calea dezvoltarii, intai crestem amprenta si apoi incercam sa o reducem (sa
traim in limitele planetei). Cei care se incadreaza, nu au posibilitati (teh.) sa depaseasca limitele
planetei.

O privire asupra secolului XXI
■ Cresterea populatiei (2050 – 9,7 miliarde)
■ Cresterea consumului per capita (aproape 3 miliarde de consumatori vor trece de la
consum scazut la consum corespunzator clasei mijlocii, pana in 2030)

■ Aproape 800 de milioane de persoane vor fi afectate de foamete, in timp ce peste 2
miliarde vor suferi de deficit de micronutrienti, iar alte 2 miliarde vor fi obeze.
■ Aruncam o treime din mancarea pe care o producem.
■ Amenintarea schimbarilor climatice este sustinuta de dovezi.
■ 60% din ecosisteme sunt degradate sau folosite nesustenabil.
■ Mai mult de 85% din efectivele de pescuit isi ating sau depasesc limitele biologice.
■ 467.000 morti premature anual in UE, din cauza poluarii (7 mil la nivel global).

Obiectivele de Dezvoltare Durabila
■ Obiectivele de dezvoltare durabila (ODD) sunt un set de tinte legate de dezvoltarea
internationala pe viitor. Acestea sunt create de catre Organizatia Natiunilor Unite si
promovate ca Obiective la nivel Mondial pentru dezvoltare durabila.
■ Au inlocuit Obiectivele de Dezvoltare ale Mileniului care au expirat la sfarsitul anului
2015.
■ ODD-urile sunt active din 2015 pana in 2030.
■ Sunt 17 obiective si 169 de tinte specifice pentru aceste obiective.
■ Toate statele membre ONU le-au adoptat, iar
UE le implementeaza in mod voluntar
(urmand vointa SM).

■ Nimeni nu le poate implementa pe toate, in acelasi timp. Este necesara o
prioritizare.
■ Stabilirea unei agende la nivel global impiedica/ingreuneaza monitorizarea
progresului > actiunile au loc la nivel local >> localizing.
■ Localizing SDGs = Implementare de jos in sus pornind de la caracteristicile
teritoriului, cu identificarea nevoilor si implicand actorii locali pentru a-si asuma
actiunile (ownership) multinivel (urban-rural-natural) si sectorial (social-economicmediu).

■ 2021-2027 este singura perioada de programare care poate finanta atingerea ODD
pana in 2030.
■ Provocarea nu mai tine de cunoastere, ci de cooperare si implementare.

Noi paradigme pentru schimbare
■ Cresterea economica trebuie sa se incadreze in resurse (decuplarea de consumul
materiilor prime).
■ Energie, alimente, mobilitate, productie si consum durabile sunt cheia pentru
implementarea ODD care oricum presupun compromisuri intre /pentru ele.
■ Trebuie efectuata decuplarea resurselor (economia, de resurse) si a impactului
(resursele, de mediu).
■ Nu resursele vor fi problema pe termen mediu, ci consecintele asupra mediului si
sanatatii.

Noi paradigme pentru schimbare
■ Economia circulara a fost mai intai o
miscare de mediu si apoi a trecut la
chestiuni economice. In continuare
va genera transformarile sociale si
culturale prin care va trebui sa
trecem.
■ Economia circulara ne arata cum sa
folosim resursele in productie si in
consum cat mai mult timp si cum sa
le mentinem valoarea ridicata.
■ O perioada s-a vorbit numai despre
eficienta energetica, insa nu mai
este suficient.
■ Economia mondiala este circulara in
proportie de 9,1%, lasand loc de
imbunatatire.

Economie circulara / simbioza
industriala / design sistemic
■ Organizarea activitatilor economice intr-un mod in care totul are un loc si o functie si
nimic nu duce la risipa. In loc sa fie aruncate sau distruse, resursele surplus generate de
un proces industrial sunt colectate si redirectionate pentru a fi utilizate ca o "noi" intr-un
alt proces de catre una sau mai multe alte companii, oferind un beneficiu reciproc sau o
simbioza.
■ Crearea de sisteme industriale complexe
pentru a implementa sisteme productive
durabile in care fluxurile de materiale si
de energie sunt proiectate astfel incat
deseurile dintr-un proces de productie sa
fie utilizate pentru alte procese,
impiedicand eliminarea deseurilor in
mediul inconjurator.

Raport ONU – International Resources
Panel
■ Prin actiuni concertate, exista un potential semnificativ de crestere a eficientei
utilizarii resurselor.
■ Pietele nu vor atinge o eficienta mai buna in rata de utilizare a resurselor, de unele
singure. Politica publica si decizia politica vor fi necesare.
■ Exista obstacole semnificative in calea cresterii eficientei utilizarii resurselor, dar pot
fi eliminate.
■ Imbunatatirea eficientei utilizarii resurselor este indispensabila pentru indeplinirea
obiectiva a obiectivelor legate de schimbarile climatice in mod eficient.

Implementare
■ Dezvoltarea echilibrata este o responsabilitate impartasita la toate nivelurile de
guvernare.
■ UE este lider in dezvoltare durabila, dar nu va implementa singura, ci in parteneriat.
■ OCDE (program de sprijin): Actorii locali par a fi cei mai pregatiti sa implementeze
ODD pentru ca au cunostinte/informatii despre sanatate, securitate, indicatorii (sa
masori progresul) cei mai importanti si potriviti etc.
■ Guvernele sub-nationale sunt responsabile pentru 60% din totalul investitiilor
publice in 2016, in tarile OCDE, si 40%, la nivel global.
■ Cand avem provocari globale, toti lucram pentru acelasi scop.
■ Este nevoie de implicarea cetatenilor.

Proiecte ale ADR Nord-Est

Va urma… REPLACE

Cradle to Cradle
Sistem de productie in care niciun material nu devine deseu la sfarsitul vietii sale utile,
ci devine “hrana” pentru un nou proces productiv.
■ Produsul este proiectat de la inceput conform principiilor C2C
■ Industria foloseste SRE
■ Competitia pentru resurse nu mai exista: asistam la o abundenta a acestora.
Utilizarea principiilor Cradle to Cradle reprezinta un motor pentru inovare.
Noiembrie 2011: program de ateliere de lucru si instruiri dedicate dezvoltarii planului
regional de actiune C2C pe subiecte ca “managementul energetic al cladirilor” si
“anvelopa cladirii”, dedicat reprezentantilor APL din Regiunea Nord-Est.

Abordarea SCREEN
■ Pentru a promova finantarea proiectelor din domeniul economiei circulare din
diferite regiuni, consortiul SCREEN a elaborat un set de criterii de evaluare comune
privind "circularitatea" proiectelor.

■ Aceasta este, de asemenea, o necesitate relevanta pentru fiecare regiune care
doreste sa finanteze proiecte de economie circulara prin intermediul fondurilor
structurale: de fapt, deoarece economia circulara este o tematica transversala
relativ noua, avand peste 100 de definitii diferite, instrumentele obisnuite de
evaluare a proiectelor nu pot determina daca si cat de mult un proiect este mai
"circular" decat altul.
■ Ne asteptam ca setul de criterii sa evolueze pe masura ce va fi diseminat la scara
mai larga si tot mai multe parti interesate isi vor exprima punctul de vedere.

Criterii de MEDIU
(alegeți 1 criteriu din cele 1-4)

10

Descriere

Explicație

1

Masa deșeurilor recuperate și
reintroduse în ciclul propriu de
producție, sau

Deșeurile recuperate sunt
reutilizate în aceeași locație ca
materie primă secundară

2

Simbioză industrială: Masa deșeurilor
recuperate și reintroduse într-un alt ciclu
de producție, sau

Deșeurile recuperate sunt
reutilizate în altă locație ca
materie primă secundară

Kg/an

3

Creșterea gradului de reciclare a
deșeurilor generate, sau

Deșeurile recuperate sunt
introduse pe piață ca materie
primă secundară

Kg/an

4

Evitarea generării de deșeuri

Noul proces generează mai
puține deșeuri

Kg/an

5

Criterii SOCIALE

6

7

Criterii
ECONOMI
CE
Criterii pentru
PROIECTE INDIRECTE

Unitate de
Parametri
măsură (UM) suplimentari

N.

"Soldul energetic net raportat la sistemul Noul proces consumă mai puțină
anterior" sau "Cantitatea de energie
energie sau aceeași energie a
recuperată"
noului proces este recuperată
Reducerea emisiilor

Soldul net al locurilor de muncă

8

Creșterea valorii economice (ciclul de
viață)

9

Proiect de promovare a reciclării
deșeurilor

Noul proces are emisii mai
scăzute față de cel vechi

Kwh/year
CO2 Kg/an (*)

%

Pondere

10

Kg/an

Numărul de noi locuri de muncă
create de proiectul de economie
Număr de
circulară, din care se scade
norme de
numărul locurilor de muncă
lucru întregi
pierdute din procesul linear
anterior
Raportul dintre valoarea
economică a noului proces și cel
precedent

Indicator de
evaluare

Valoarea
economică a
materiei prime
secundare (€/Kg)

UM x parametru
suplimentar
(€/an)

Costul depozitării
(€/Kg)
Costul energiei
(€/KWh)

9

8

7
UM x parametru
suplimentar
(€/an)

6

UM (CO2 Kg/an)

6

UM (număr de
norme întregi: în
cazul normelor
parțiale, ar trebui
folosite zecimale)

UM (%)

6

6

Date care trebuie furnizate de solicitanți
Descrierea noului proces cu o demonstrație clară a cantității,
calității și valorii economice a deșeurilor reutilizate în aceeași
locație
Descrierea noului proces cu o demonstrație clară a cantității și
a calității deșeurilor recuperate, ȘI declarația proprietarului
celuilalt proces, cel care achiziționează materia primă
secundară la costul descris
Descrierea noului proces cu o demonstrație clară a
cantității, calității și valorii economice a deșeurilor
recuperate
Descrierea noului proces cu o demonstrație clară a cantității,
calității și valorii economice a deșeurilor reutilizate în aceeași
locație
Descrierea noului proces cu o demonstrație clară a cantității
de energie economisită sau recuperată
Descriere comparativă a procesului nou și vechi, cu o justificare
clară a reducerii emisiilor de CO2 (*)

Descrierea comparativă a proceselor (vechi și nou), cu o
justificare clară pentru crearea de noi locuri de muncă și
pierderea locurilor de muncă vechi. În cazul în care nu s-au
pierdut locuri de muncă, ar trebui să se ofere o descriere a noilor
sarcini pentru lucrătorii care erau antrenați anterior în vechiul
proces
Descrierea comparativă a proceselor (vechi și nou), cu o
justificare clară a valorii economice crescute, dacă există

De la 1 la 5

10

Implementarea "achizițiilor ecologice" în
cadrul proiectului

Scorul atribuit de evaluatori pe baza informațiilor conținute
De la 1 la 5 din propunerea de proiect: 0 = nerespectarea criteriului; 1 =
slab; 2 = echitabil; 3 = bun; 4 = foarte bun; 5 = excelent

11

Includerea educației părților interesate
relevante privind economia circulară

De la 1 la 5

Economie circulara si design sistemic

Design structural

SYSTEMIC

DESIGN

SISTEMICO

SYSTEMIC

DESIGN

SISTEMICO

SYSTEMIC

DESIGN

SISTEMICO

SYSTEMIC

DESIGN

SISTEMICO

Sursa: http://semne-cusute.blogspot.com/

Consideratii finale
■ Pentru prima data in istorie, ne confruntam cu aparitia unui sistem socio-ecologic
uman de interconectat planetar, unicat.
■ Este vorba despre schimbarea sistemului. Fara leadership si guvernare globala
imbunatatita ODD-urile sunt doar o gandire pozitiva.
■ Schimbarea nu va aparea asteptand leadership-ului altora, trebuie sa avem lideri si
initiative la nivelul propriu de guvernare si autoritate ... in politica, in mediul de
afaceri, in mediul universitar, in plan regional, local ...
■ Trecerea la un nou model economic care sa integreze toti pilonii durabilitatii ar
trebui sa se afle in centrul atentiei noastre. O abordare strategica ne va ajuta sa
identificam cel mai bun mix pentru atingerea ODD si pentru gasirea sinergiilor.
Economia circulara este un concept foarte bun pentru a implementa o astfel de
strategie.

■ Schimbarile climatice, pierderea biodiversitatii, poluarea, materialele plastice,
degradarea solului ... sunt foarte grave, in multe feluri neglijate, si sunt probleme
cauzate de activitatile umane.

Consideratii finale
■ Implementarea ODD ar trebui sa fie prioritatea oricarui guvern la orice nivel, definita
in documentele strategice, sustinuta de indicatori, monitorizare, raportare, relevanta
pentru deciziile de baza ale politicii economice.
■ Toate politicile (economice) trebuie ajustate sistematic. Trebuie exploatate sinergiile
intre schimbarile climatice, bio-economia si gestionarea resurselor (economia
circulara).
■ Toate nivelurile (mondial, UE, national, regional, local) si toate partile interesate
(actorii publici si privati, sectorul financiar, societatea civila, mediul academic ...) ar
trebui sa participe activ la schimbarea sistemului. Este necesar un dialog activ cu
potentialii perdanti pentru a face tranzitia echitabila si posibila.
■ Regiunile si orasele reprezinta o parte importanta a solutiei. Nu exista un viitor
durabil fara regiuni si orase durabile.

Orice tranzitie globala este o oportunitate majora
pentru inovare, noi oportunitati de dezvoltare, noi
locuri de munca…
…Alternativa…
Mai bine sa nu ne gandim sau sa vorbim despre
ea!

Va fi usor?
Intrebat cum explica faptul ca omenirea a avansat atat de mult incat sa
descopere structura atomului, dar nu a reusit sa conceapa mijloacele politice
pentru a nu permite atomului sa ne distruga, el a raspuns:
"E simplu, prietene. Aceasta se datoreaza faptului ca politica este mai dificila
decat fizica. "

ALBERT EINSTEIN

Multumesc pentru atentie!
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