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Abstract 

 In the article there are analyzed the theoretical, legislative and program substantiation of the concept of 

circular economy; on one hand, it describes the links between the concept of circular economy, "green" economy 

and bio economy, and on the other hand the principles of sustainability. A central place in the article occupies 

the research of the economic dimension of sustainability in the circular concept of the economy and its 

repercussions on the regional economy. 
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1. Introducere 

Conceptul de economie circulară, fiindbazat pe patru principii (fig.1), reflectă ideile 

Ecologiei Industriale Și A Metabolismului Industrial Formulate În Perioada Anilor 1970 - 

1980 Printr-O Regândire A Proceselor Industriale (Frosch, R.A., Gallopoulos, N., 1989). 

Încadrarea Economiei Circulare Are În Vedere Că În Opoziție Cu Economia Liniară, Actorii 

Economici Nu Au Efecte Nete Asupra Mediului. Acest Obiectiv Este Urmărit În Principal 

Prin Reproiectarea Ciclului De Viață Al „Produsului” Cu Scopul De A Avea Un Aport 

Minim Și O Producție Minimă De „Deșeuri” Al Sistemului, Ceea Ce Implică Un Sistem 

Pentru A Realiza Micșorări La Nivelul Lanțului De Aprovizionare Organizațional Și La Nivel 

Industrial(Murray, A., Skene, K., Haynes, K., 2015). Întrucât Ideea Care Stă La Bază Este 

Transformarea Unui Anumit Produs Secundar din Industrie Într-O Resursă Pentru A Doua 

Industrie, Se Pune Un Accent Puternic Pe Dinamica Și Cooperarea Intersectorială.  

 

2. Concepte cheie  în cercetarea sustenabilității/economiei circulare 

În prezent,  cele mai intens integrate la nivel global ca modalități de dezvoltare și 

sustenabilitate  reprezintă conceptele de economie circulară, economie verde și bioeconomie. 

Alegerea acestor trei concept este motivată prin ofertele acestora de adaptare sau transformare 

a economiei actuale într-una durabilă. Până la urmă, aceste noțiuni au fost identificate ca și 

concept cheie (Loiseau, E., Saikku, L., Antikainen, R., et al., 2016.)în cercetarea sustenabilității, 

având o relație ierarhică între ele. Distribuția geografică a celor trei concepte arată că 

bioeconomia este deosebit de populară în UE, conceptele fiind promovate în mod constant în 

elaborarea de politici ale UE (de exemplu, Agenda de la Lisabona) ca aspecte cheie pentru 

competitivitate și creștere economică. China oferă cea mai vastă literatură în ceea ce privește 
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economia circulară, popularitatea noținii de economie circulară în cercetare a crescând 

constant după anul 2008, când a fost introdusă legea, prin care se promovează reducerea și 

reciclarea deșeurilor în industriile-cheie (Murray, A., Skene, K., Haynes, K., 2015). În acest sens, 

mediul academic moldovenesc se plasează pe poziții de studiu și preluare a conceptelor 

oferite de știința modernă mondială. 

 

Figura 1.Principiile economiei circulare 

 

Sursa: http://ier.gov.ro/wp-content/uploads/2019/03/Final_Studiul-3_Spos-2018_Economie-

circular%C4%83-1.pdf 

 

Temele economiei  verzi și ale economiei circulare, de fapt, sunt din ce în ce mai 

recurente, iar Directiva Europeană din 2014 consideră aceste notiuni ca un model de 

guvernare capabil să acorde o creștere durabilă pentru Uniunea Europeană și pentru întreaga 

lume.Economia ecologică, în special, este definită drept „un sistem de activități economice 

legate de producția, distribuția și consumul de bunuri și servicii care are ca rezultat o 

bunăstare umană mai bună pe termen lung, pentru a evita expunerea generațiilor viitoare la 

riscuri semnificative pentru mediu și pentru deficiența ecologică”, în timp ce economia 

circulară reprezintă „o strategie de dezvoltare care asigură creșterea economică fără a crește 

consumul de resurse și a reduce impactul asupra mediului”.  

 

3. Dimensiunea economică a sustenabilității în conceptul circular al economiei 

Conceptele de economie circulară, economie verde și bioeconomie sunt unite pentru a 

concilia obiectivele economice, de mediu și sociale. Aceste trei concepte sunt în prezent 

integrate în mediul academic și în elaborarea de politici ca modalități cheie de sustenabilitate. 

În același timp, însă, o analiză comparativă, care ar avea o valoare practică pentru regândirea 

industriei R.Moldova, a acestor concepte lipsește. În ceea ce privește sustenabilitatea 

mediului, economia verde acționează ca un concept „umbrelă”, incluzând elemente din 

conceptele de economie circulară și bioeconomie (de exemplu, eco-eficiență; regenerabile). 

Economia circulară și bioeconomia sunt axate pe resurse, în timp ce economia verde 

recunoaște rolul care stă la baza tuturor proceselor ecologice.  

 

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
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Tabelul 1.Dimensiuneaeconomică a sustenabilității 

Noțiuni Definiția 

Afaceri traditionale 

Business-as-usual 

Creșterea  economic este priorizată, sustenabilitatea mediului nu este urmărită în mod 

explicit. Sustenabilitatea este dată de conversia eficientă a capitalului natural în capital 

creat de oameni. 

Decuplarea relativă 

Relative decoupling 

Capitalurile natural și cele umane nu pot fi considerate schimbabile sau substituibile. 

Impactul negative asupra mediului poate fi evitat parțial prin creșterea eficienței ecologice 

prin urmărirea creșterii economice. 

Creșterea verde 

Green growth 

Creșterea economic și sustenabilitatea mediului pot fi reconciliate și pot avea un raspuns 

reciproc pozitiv. Acest proces este alimentat de soluții bazate pe natură, adică adaptare 

ecologică și reziliență; acestea sunt concepute în opoziție sau în plus față de soluțiile 

tehnice. 

Limitele creșterii 

Limits to growth 

Dezvoltarea tehnologică nu răspunde nevoilor societății umane. Limitele naturale ale 

planetei produc o micșorare sau o prăbușire a creșteriie conomice. 

Frugalitate ecologica 

Green frugality 

Conștientizarea limitelor ecologice și limitele creșterii; soluțiile tehnice sunt înlocuite sau 

completate cu soluțiie cologice. 

Sursa: Franceschini, S., Lourenço, G.D.F., Jurowetzki, R., 2016. Unveiling scientific communities about 

sustainability and innovation. A bibliometric journey around sustainable terms. J. Clean. Prod. 127, 72e83 

 

O proto-conceptualizare a bioeconomiei este atribuită lui Georgescu-Roegen (1975), 

care prin teoria entropiei a pledat pentru o perspectivă biofizică a economiei. Înțelegerea 

actuală a acestei notiuni, dezvoltată în ultimul deceniu, își are originea în ideea că aporturile 

industriale ar trebui să fie obținute din resurse biologice regenerabile, cercetarea și inovarea 

permițând realizarea procesului transformațional (Bugge, M.M., Hansen, T., Klitkou, A., 2016.) 

(tab.2).   

 

Tabelul 2. Principalele teme care sunt relaționate cu economia circulară, verde și bioeconomia 

Economia circulara Economia verde Bioeconomia 

Dezvoltare durabilă în industrializare și urbanizare Dezvoltare durabilă Biomasă și energia 

regenerabila  

Reciclarea produselor pentru reducerea deșeurilor Investiții ecologice, în special 

în context urban 

Politici rurale 

Simbioză industrială Turism, afaceri, educație, 

angajare 

Aplicații biotehnologice 

în știința sănătății 

Tehnici de evaluare a eficienței în sistemele de 

management logistic / lanț de aprovizionare 

Biomasă și energia 

regenerabilă 

Aplicații biotehnologice 

în știința materialelor 

Emisiile de carbon și energia în instalațiile de 

producție 

Reciclare, reutilizare, reducerea 

ciclului de viață al produselor 

Oferta / cererea de 

biomasă, lemn 

Ecologizarea lanțului de aprovizionare Conservarea și utilizarea 

pământului 

Bio-securitatea 

Sursa: cercetarile autorului în baza Loiseau, E., Saikku, L., Antikainen, R., Droste, N., Hansjürgens, 

Pitkänen, K., Leskinen, P., Kuikman, P., Thomsen, M., 2016. Green economy and related concepts. J. 

Clean. Prod. 139, 361–371. 
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Literatura economiei circulare cuprinde idei din bioeconomie și economie verde, cum 

ar fi biomasa, regenerabilele și reciclarea, reutilizarea și reducerea ciclului de viață al 

produselor. Totuși, cercetarea economiei verzi s-a concentrat pe aspecte suplimentare de 

sustenabilitate orientate către dimensiunea socială a locurilor de muncă ecologice, ecoturism 

și educație, precum și spre problemele conservării naturii. Prin urmare, economia verde se 

caracterizează, în special, prin ideea soluției bazate pe natură în contexte locale și ia în 

considerare în mod explicit dimensiunea ecologică și socială. 

Economia verde include elemente din economia circulară și bioeconomie, în cele din 

urmă, cele trei concepte reprezentând o oportunitate pentru economii de tranziție cu o 

traiectorie mai durabilă. Considerând aceste concepte ca fiind complementare, mai degrabă 

decât ca izolate și concurente, acestea contribuie la incluziune socială. Cu toate acestea, având 

în vedere că cele trei concepte pot conține elemente fundamentale conflictuale, este important 

să se țină cont de riscul supraexpunerii rolului relativ al diferitelor concepte, acțiunilor 

concrete și impactului lor verificat. O astfel de diversitate inter- și intra- a conceptelor poate 

conduce, de fapt, la preferințe pentru un anumit concept sau conceptualizare în cadrul acelui 

concept, în anumite sectoare, ceea ce poate dicta evoluția și adoptarea practică, și anumite 

riscuri. 

 

Tabelul 3. Suprapuneri, limite, sinergii și divergențe între economia circulară-verde-bioeconomia 

Suprapuneri Divergente Limite partajate Sinergii 

Utilizarea energiei, a 

emisiilor și a resurselor 

naturale  

Economia circulară și verde- centrate 

pe resurse 

Bioeconomia -se adresează tuturor 

proceselor naturale 

Incompletă - în 

abordarea tuturor 

aspectelor 

dimensiunilor 

sustenabilității 

Bioeconomia 

circulară 

Eficiență ecologică în 

economia circulara și 

ecologica 

Economia curculară se concentrează pe 

urbanizare  

Bioeconomia - pe dezvoltarea rurală 

Sursa: cercetarile autorului în baza Loiseau, E., Saikku, L., Antikainen, R., Droste, N., Hansjürgens, 

Pitkänen, K., Leskinen, P., Kuikman, P., Thomsen, M., 2016. Green economy and related concepts. J. 

Clean. Prod. 139, 361–371. 
 

Relatia dintre economia verde și economia circulară a devenit mult mai evidentă prin 

programul PNUMA (ONU), ce propune o nouă paradigmă economică, definită drept 

„economie ecologică”, având următoarele obiective:1) să contribuie la renașterea economiei 

globale, la conservarea și crearea de locuri de muncă și pentru protecția grupurilor 

vulnerabile;2) pentru a promova o creștere durabilă și incluzivă și pentru a realiza Obiectivele 

Mileniului de dezvoltare (ODM); 3) să contribuie la reducerea dependenței de carbon și 

degradarea ecosistemului, prin intermediul fiscalității stimulente sau reforme politice. 

Apariția, existența și dezvoltarea modelor și filozofiilor precursoare economiei circulare 

(tab.6) în studiul mediului în sfera economico-comercială, este datorată Summitului de la Rio, 

unde a fost definit conceptul de „dezvoltare durabilă”, ulterior ratificat de 180 de țări.  
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Tabelul 4. Precursorii economiei circulare 

Autori Teorii 

Mollison, Holmgren (anii 70) Permacultura reprezintă proiectarea și întreținerea conștientă a 

ecosistemelor agricole productive. Teoreticienii acestei teorii au aplicat 

și au integrat idei și concepte de inovații moderne în agricultura de 

conservare, agricultura organică și agricultura tradițională, îmbunătățind 

randamentul și calitatea produselor vândute, reducând consumul de 

elemente externe și protejând biodiversitatea. 

Frosch R.A, Gallopoulos N.E. (anul 

1989) 

Ecologie industrială – a contribuit la realizarea dezvoltării durabile. Este 

cunoscută sub numele de știința sustenabilității, datorită naturii sale 

interdisciplinare și datorită principiilor sale poate fi aplicată și sferei 

serviciilor. 

Robert K (anul 1989)  Etapa ecologică- utilizarea resurselor trebuie să fie eficientă și 

consecventă în ceea ce privește drepturile omului. 

McDonough, Braungard (anii 90)   C2C – Reprezentații acestei teorii au clasificat materialele în tehnică și 

biologică. S-au inspirat din transformarea biosferei ca model pentru 

dezvoltarea transformării fluxului de procese industriale în tehnosferă. 

Lyle J.T. (anul 1994) Design regenerativ- orice sistem bazat pe agricultură poate fi organizat 

într-un mod regenerativ, emulând funcționarea ecosistemelor, unde 

produsele sunt create și interacționează fără a produce deșeuri. 

Lovins L.H, Lovins A, Hawken P 

(anul 2007) 

Capitalismul natural- a recunoscut capitalul natural și capitalul uman 

trecând de la o economie de consum la o economie de servicii și a 

reinvestit beneficiile obținute în garantarea conservării resurselor 

naturale. 

Shatel W (2010) Economia performantă- a cuprins viziunea unei economii în ciclu și 

impactul consecvent asupra creării de locuri de muncă, competitivității 

economice, economisirii resurselor și prevenirii reziduurilor. 

Pauli G (2011)  Economia „albastră” este o simbioză în comun cu modelele C2C și a 

biomimezii. Pauli G. a respins atitudinea elitistă a economiei verzi care 

oferea produse ecologice care prezentau mediul înconjurător, dar erau 

accesibile doar unei elite cu putere de cumpărare ridicată și nu durabile. 

Benyus J (2012) Biomimeza - a luat ca bază mecanismele artificiale, a sintetizat procesele 

naturale rezolvând problemele umane. Teoria biomimezii s-a bazat pe 

trei principii: 1.natura ca model; 2. natura ca măsură; 3.natura ca mentor. 

Sursa: Balboa, C. H., &Somonte, M. D. (2014). Economía circular comomarco para el ecodiseño: el modelo 

ECO-3. Informadortécnico, 78 (1), pag. 82-90 

 

Modelul economiei circulare este o formă emergentă a așa-numitei economii verzi, 

care se ocupă de combaterea problemelor generate de modelul actual de economie liniară, 

întrucât acest model încearcă să păstreze produsele companiilor într-un mod care să nu fie 

consumat frecvent și, prin urmare, cantitatea de deșeuri să scadă sau să recicleze materiale din 

deșeurile, care pot fi utilizate din nou pentru fabricarea de noi produse. Acest lucru se bazează 

pe principiul caracterului limitat al resurselor, principiul consumului nelimitat și contaminării 

mediului cu deșeuri. Modelul de economie liniară utilizat în prezent de companii urmărește 

doar să satisfacă dorințele și nevoile consumatorilor și, prin urmare, se bazează pe lanțul 

proceselor: extrage - produce - utilizează – renunță, pentru ce sunt folosite instrumentele 

marketingului, inclusiv și marketingului invers, care oricum folosesc la atingerea obiectivelor 

de afaceri. Modelul de economie circulară contrastează cu așa-numită economie liniară, care 

este modelul economic utilizat astăzi și care se bazează pe producția de bunuri și servicii prin 
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intermediul modelului extract-utilizare-aruncare, fără a ține cont de sustenabilitatea 

generațiilor viitoare. În acest model liniar, procesul este foarte simplu. Companiile extrag 

materiile prime necesare din natura pentru a produce produse care pot fi introduse pe o 

anumită piață. După ce materiile prime au fost transformate într-un produs, este de așteptat ca 

un consumator să-l achiziționeze și să îl folosească până când produsul se deteriorează, se 

descompune sau devine pur și simplu învechit. și în sfârșit, odată ce produsul nu mai este util 

consumatorului, acesta este aruncat pentru a achiziționa unul nou. 

 Economia liniară este responsabilă de transformarea resurselor naturale în deșeuri, 

acest lucru prin procesele de producție, ceea ce duce la deteriorarea mediului în două 

moduri:1) eliminarea capitalului natural al mediului (prin extracție sau recoltare 

nesustenabilă);2) reducerea valorii capitalului natural cauzat de poluarea din deșeuri.Cu toate 

acestea, îngrijorarea care a apărut din partea guvernelor, companiilor și societății pentru 

protectia mediului, au favorizat apariția de modele economice care se opun modelului liniar, 

pentru a continua să producă dezvoltare economică, protejând mediul inconjurător și incitând 

apariția modelului economiei circulare ca o posibilă soluție. Acest model formulează 

problema creșterii sustenabilității produselor, reintroducerii lor în noul ciclu de consum prin 

repararea lor cu reutilizare și / sau problema reciclării materiilor prime a produselor 

inutilizabile pentru fabricarea de noi produse. 

Astfel, conceptul economiei circulareapare ca o filozofie de organizare a sistemelor de 

producție și de consum, care se bazează în principal (Balboa, C. H., &Somonte, M. D., 2014), pe 

proiectarea produsului fără a genera deșeuri, crearea produselor ușor de dezasamblat și 

reutilizat, și stabilește modele de afaceri, astfel încât producătorii să aibă stimulente 

economice pentru a colecta, refabrica și distribui produsele lor (Caicedo, C. L. G., 

2017),modelul economiei circulare reprezentând un model de restaurare și regenerare, 

constituit din două tipuri de cicluri (Tena, E. C., &Khalilova, A., 2016): 

1) cicluri biologice și  

2) cicluri tehnice.  

În cadrul conceptului circular (fig.2), ciclul continuu de dezvoltare pozitivă este bazat 

pe următoarele trei principii: conservarea și îmbunătățirea capitalului natural: prin controlul 

stocurilor finite și echilibrarea fluxului de resurse regenerabile;optimizarea utilizării 

resurselor: circularea produselor, componentelor și materialelor la cel mai înalt nivel de 

utilitate atât în ciclurile tehnice cât și în cele biologice;sporirea eficienței sistemului: prin 

obținerea de brevete și prin eliminarea externalităților negative, luându-se în considerare că nu 

există o economie circulară închisă.  

În acest fel, economia circulară poate contribui la sustenabilitatea mediului prin 

reproiectarea organizațiilor industriale și a vieții interne în ansamblu, aceasta bazându-se în 

principal pe școala de ecologie care face o transformare mai profundă și mai durabilă, cu 

scopul de a reduce impactul activităților umane asupra mediului prin reutilizarea inteligentă a 

deșeurilor (Lett, L. A., 2014). Avantajele utilizării modelului de economie circulară conform 

lui Olortegui I. sunt: 1) captarea și reutilizarea volumelor mari de resurse finite (minerale);2) 

fabricarea produselor cu materiale pe bază de plante care sunt biodegradabile și care pot fi 

utilizate ca îngrășăminte la sfârșitul ciclului lor de viață;3) furnizarea de energie prin resurse 

regenerabile;4)reproiectarea sistemelor eficiente de economisire a energiei în cadrul 

proceselor. 
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Figura 2.Cresterea verde și     Figura 3.Economia verde și 

economiacirculară     economia circulară 

 

 
Sursa: https://ec.europa.eu/environment/green-

growth/index_en.htm 

Sursa: http://ier.gov.ro/wp-

content/uploads/2019/03/Final_Studiul-3_Spos-

2018_Economie-circular%C4%83-1.pdf 

 

 În interpretarea Comisiei Europene creșterea verde și economia 

circularăreprezintăgestionarea ciclului de viață al resurselor naturale de la extracție prin 

proiectarea și fabricarea de produse, până la ceea ce este considerat deșeu, și este considerată 

esențială pentru creșterea ecologică, făcând parte a dezvoltării unei economii circulare 

eficiente în materie de resurse, unde nimic nu este irosit și unde se folosesc următoarele 

argumente pentru aceasta: primul argument - proiectarea mai inteligentă, care să permită 

repararea, reutilizarea, refabricarea și reciclarea ulterioară a produselor - ar trebui să devină 

normă; al doilea argument - un astfel de tip de economie este bun pentru afaceri, cetățeni și 

natură - din această perspectivă,Comisia Europeană promovând eficiența resurselor șieco-

inovarea.Eeconomie mai ecologică înseamnă noi creșteri și oportunități de angajare - eco-

proiectarea, eco-inovarea, prevenirea deșeurilor și reutilizarea materiilor prime pot aduce 

economii nete pentru întreprinderi (de exemplu, în UE -de până la 600 de miliarde de euro) - 

măsurile suplimentare pentru creșterea productivității resurselor cu 30% până în anul 2030 ar 

putea stimula PIB-ul cu aproape 1%, creând în același timp locuri de muncă suplimentare (de 

exemplu, în UE – până la 2 milioane de locuri de muncă). 

Strategia Europa 2020 este orientată pe o creștere inteligentă, incluzivă și durabilă,  

Comisia Europeană sprijinind în mod activ întreprinderile, administrațiile și consumatorii, 

pentru a transforma UE într-o economie eficientă din punct de vedere al resurselor, verde și 

competitivă cu emisii reduse de carbon. Acesta este unul dintre cele trei obiective ale celui de-

al 7-lea Program de acțiune pentru mediu. În acest sens a fost adoptat un pachet de măsuri și 

propuneri legislative Circular Economy Package. 

McKinsey Center for Business and Environment (2016) propune analizarea economiei 

circulare din perspectiva a trei principii călăuzitoare: conservarea și consolidarea capitalului 

natural (controlarea stocurilor finite, o abordare echilibrată a fluxului de resurse regenerabile); 

optimizarea randamentelor de utilizare a resurselor (circularea produselor, componentelor și 

materialelor utilizate până la cele mai înalte niveluri posibile); eficientizarea sistemului prin 

eliminarea externalităților negative. 

https://ec.europa.eu/environment/green-growth/index_en.htm
https://ec.europa.eu/environment/green-growth/index_en.htm
https://ec.europa.eu/environment/circular-economy/index_en.htm
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O altă perspectivă asupra acestui concept este prezentată în cadrul raportului „Către o 

economie circulară”, unde se propune abordarea economiei circulare ca fiind „un sistem 

industrial care este restaurat sau poate fi regenerat prin intenție și design”, capabil să 

privească dincolo de durata utilă de viață a produselor. Perspectivele oferite vin să 

consolideze abordarea mai largă a dezvoltării durabile, ca un tot unitar, având ca numitor 

comun creșterea competitivității și a productivității resurselor.  

Un concept interconectat cu economia circulară, este cel referitor la economia verde 

(UNEP, 2011) care propune, prin definiția conceptuală, o referire directă la „îmbunătăţirea 

bunăstării şi echităţii sociale, concomitent cu reducerea semnificativă a riscurilor de mediu şi 

a deficitului ecologic”. Din această perspectivă, tranziţia spre o economie verde poate fi 

interpretată din mai multe unghiuri, respectiv: utilizarea eficientă a resurselor prin 

implementarea de abordări inovatoare, care să permită optimizarea consumului de resurse și 

reducerea la minimum a emisiilor de GES și a deșeurilor, precum și abordarea dintr-o 

perspectivă durabilă a resurselor care să asigure păstrarea capitalului natural, a rezilienței 

ecosistemelor, respectiv asigurarea incluziunii sociale. 

Aspectele care sunt interconectatate cu abordarea propusă de economia circulară se 

referă, în special, la managementul deșeurilor, la promovarea eficienței utilizării resurselor și, 

implicit, la atingerea unui grad crescut de bunăstare socială (Fig. 3).O economie circulară 

reduce presiunea asupra resurselor naturale și este o condiție prealabilă pentru atingerea 

neutralității climatice până în 2050 și pentru stoparea pierderii biodiversității. Jumătate din 

emisiile totale de gaze cu efect de seră și peste 90 % din pierderea biodiversității și stresul 

hidric provin din extracția și prelucrarea resurselor.Economia circulară va avea beneficii nete 

pozitive sub forma creșterii PIB-ului și a creării de locuri de muncă, deoarece aplicarea în UE 

a unor măsuri ambițioase legate de economia circulară poate duce la creșterea PIB-ului cu 

încă 0,5 % până în 2030 și la crearea a aproximativ 700 mii de noi locuri de muncă. 

Pactul Verde European (din decembrie 2019) stabilește o foaie de parcurs ambițioasă 

către realizarea unei economii circulare neutre din punctul de vedere al impactului asupra 

climei, în care creșterea economică este decuplată de utilizarea resurselor. Noul Plan de 

acțiune pentru economia circulară deschide calea unei economii competitive, neutre din 

punctul de vedere al impactului asupra climei, în care consumatorii sunt responsabilizați. 

Tranziția către o economie circulară este deja în curs, acest model durabil fiind adoptat de 

întreprinderi, de consumatori și de autoritățile publice. Planul de acțiune pentru economia 

circulară, prezentat ca parte a Strategiei industriale a UE, propune măsuri care să asigure că: 

1. produsele durabile devin regulă pe piața UE - Comisia 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. Unica folosință 

este restricționată, se caută soluții pentru obsolescența prematură și se interzice distrugerea 

bunurilor de folosință îndelungată rămase nevândute; 2. capacitatea de acțiune a 

consumatorilor este consolidată – consumatorii au acces la informații fiabile cu privire la 

aspecte cum ar fi potențialul de reparare și durabilitatea produselor ceea ce îi ajută să facă 

alegeri durabile din punctul de vedere al mediului.  

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

potențialul pentru circularitate este ridicat – UE introduce măsuri concrete privind: produsele 

file:///C:/Users/TEMP.E123/Downloads/Pactul%20Verde%20European
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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. 

 

4. Concluzii. 

Obiectivul fundamental la care trebuie tins este regândirea sistemelor de fabricație și 

intervenirea asupra modului de consum prin inovația tehnologică, socială și organizațională 

cu o implicare globală a mai multor părți interesate. Conform noii abordări, produsele vor fi 

caracterizate printr-o durată de viață mai lungă, la sfârșitul căreia, resursele care au constituit-

o, trebuie reutilizate în cadrul unor noi cicluri de fabricație pentru a crea o nouă valoare, ceea 

ce permite scăderea drastică a producției de deșeuri.  

Pentru implementarea unei economii circulare, punctul de plecare este o nouă 

proiectare a proceselor de fabricație, a produselor și serviciilor pentru a asigura o durabilitate 

mai lungă a produsului, reparații simple, posibilitatea modernizării, reciclarea masivă a 

componentelor și a materiilor prime înainte de sfârșitul duratei de viață. Astfel, întregul lanț 

valoric ar trebui revizuit, pornind de la utilizarea materiilor prime, până la inovația 

tehnologică aplicată producției, până la dezvoltarea sistemelor de distribuție eficiente, până la 

o utilizare mai responsabilă a produsului, până la reciclarea sa, care exercită un efect 

important asupra tuturor elementelor lanțului valoric; utilizarea materiilor prime prin 

furnizarea de materiale reciclate și a unor resurse naturale, modifică procesele de fabricație și 

lanțul de distribuție și, în final, contribuie la determinarea unei durate de viață mai lungi a 

produselor.  

Prin urmare, este necesară schimbarea și concentrarea puternică bazată pe inovare, 

capabilă să implice schimbari tehnologice, organizaționale, comportamentale și de 

reglementare și să conceapă noi modele de relații între întreprinderi și consumatori, pe termen 

mediu - lung. Punerea în aplicare a unui model de economie circulară necesită implicarea 

societății și a întreprinderilor pentru a atinge țintele de zero deșeuri, zero emisii urbane și 

practici de reciclare a materialelor. 

 Analiza noțiunilor și a temelor relevă faptul că literatura legată de economia circulară 

este mai omogenă decât literatura economiei verzi și bioeconomiei, ambele adăugând o 

anumită diversitate în ceea ce privește conținutul de cercetare. Literatura despre economia 

circulară cuprinde eficiența resurselor, creșterea productivității resurselor și decuplarea 

utilizării resurselor de la creșterea economică. Economia circulară este încorporată în 
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contextul sistemelor industriale și nu ține cont suficient de dinamica socială și locală, 

solicitând astfel îmbinarea cunoștințelor ecologice și a dimensiunii sociale și umane în 

modelele și sistemele economice. 
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