
 
 

 
CALLING ALL CIRCULAR 
ECONOMY EXPERT 
FACILITATORS 

Institutul pentru Cercetări în Economie Circulară şi 
Mediu „Ernest Lupan”, caută experți, pentru a face 
parte din grupurile consultative (GC) pentru dezvoltarea 
Platformei Părților Interesate în Economia Circulară din 
România (ROCESP), pe următoarele domenii de 
interes(DI): 

ROCESP
DA, SE POATE! 

APEL PENTRU EXPERȚI ÎN 
DOMENIILE DE INTERES 

 

CONTEXT 

ROCESP este prima platformă de inovare 
intersectorială dedicată accelerării economiei 
circulare în România care reunește membrii ai 
industriei, mediului public, mediului academic dar și 
ai societății civile. ROCESP este o platformă 
configurată ca o rețea de rețele al cărei scop este de 
a crea un punct de convergență națională privind 
inițiativele,  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

experiențele, problemele critice, perspectivele și 
așteptările privind economia circulară pe care țara 
noastră le dorește și le poate reprezenta în Europa cu o 
singură voce, promovând modul românesc de adaptare 
a economiei, de asemenea, prin acțiuni specifice 
dedicate pilonului economic, social și de mediu. 

 

APEL PENTRU EXPERȚI ÎN 
DOMENIILE DE INTERES 

 

ACTIVITATEA GC-urilor 

Activitatea constă în aprofundarea problematicii fiecărui 
domeniu de interes. Identificarea nevoilor şi cerinţelor 
specifice va conduce la definirea unor soluţii viabile 
creative şi în acelaşi timp vizionare. Aceste propuneri 
trebuie să se dovedească aplicabile pe termen scurt, 
mediu sau lung şi să contribuie la trasarea unui drum 
cursiv spre identificarea unor standarde şi la conturarea 
unor politici publice care să consolideze tranziţia spre o 
conduită socială construită pe principiile economiei 
circulare. 

 

DESPRE ROLUL DE EXPERT  

Vor contribui prin: 

• Cunoștințe de specialitate, îndrumări și sprijin 
pentru a se asigura că membrii sunt familiarizați 
cu subiectele importante din punct de vedere 
strategic legate de economia circulară și 
implicațiile acesteia pentru toate părțile 
interesate; 

• Organizarea de întâlniri, ateliere și seminarii bine 
concepute, interactive fizic sau online (în funcție 
de COVID-19) pentru a ajuta membrii industriei, 
mediului academic, mediului public și societății 
civile să pregătească și să prezinte proiecte care 
pot fi finanțate în domeniul economiei circulare; 

         
       

 



 

 

 

CONTACT 

TELEFON: 
0742516554 
 
WEBSITE: 
www.ircem.ro 
www.rocesp.ro  
 
 
E-MAIL: 
loredana.birgovan@ircem.ro 

 

 

 

 

• Rapoarte, analize, studii, modele de bune 
practici, etc. cu scopul de a facilita tranziția spre 
economia circulară în România. 
 

INFORMAȚII PENTRU ÎNSCRIERE 
Linkul pentru înscriere poate fi accesat AICI!! 
Termenul limită pentru depunerea cererii de aderare, 
miercuri 2 februarie 2022 
Comunicarea propunerilor selectate: joi, 10 februarie 
2022 
Întâlnire pentru lansarea GC: joi, 17 februarie 2022 
Persoană de contact IRCEM: Andreea Loredana 
Birgovan, cercetător principal – Economie circulară 
E-mail: loredana.birgovan@ircem.ro 
 

Institutul pentru Cercetări în Economie Circulară şi 
Mediu “Ernest Lupan” a fondat platforma ROCESP, ca 
parte a proiectului ASIST începând cu anul 2019. 
Platforma este finanțată din Fondul Social European 
prin Programul Operațional Capital Uman 2014-2020/ 
POCU/449/4/16/126610, în cadrul proiectului ASIST- 
Antreprenoriat Social și Întreprinderi Sociale în 
Transilvania. 

 

 

 

 

 

 

 

 

APEL PENTRU EXPERȚI ÎN 
DOMENIILE DE INTERES 

 

http://www.ircem.ro/
http://www.rocesp.ro/
https://forms.gle/Xf9s9Ym94LsmjtLg6


 

 

 

 

 

 

 

Grupuri consultative: 

Grupul consultativ 1: Cercetare și ecoinovare, 
diseminarea cunoștințelor și formare 

Cadrul temei abordate de GC 
GC1 de la ROCESP se ocupă de ecoinovarea aplicată 
economiei circulare, competențelor și ofertei de formare 
conexe. Grupul se caracterizează printr-o compoziție 
care include toate cele 4 categorii de părți interesate 
ROCESP. Această compoziție, combinată cu varietatea 
de abilități tehnice acoperite de GC1, permite crearea 
unei rețele de colaborări, caracterizate atât prin 
transversalitate, cât și prin verticalitate care pot răspunde 
diferitelor nevoi ale lumii afacerilor.  
 

Obiectivele GC 
• Consolidarea ecoinovării ca instrument de 

competitivitate și durabilitate în contextul 
industrial actual 

• Oferirea de exemple de dezvoltare a eco-
inovațiilor în diferite contexte de afaceri pentru a 
evidenția succesul și beneficiile obținute. 

• Îmbunătățirea înțelegerii dinamicii ecoinovării în 
organizații (factori care să permită, 
obstacole/bariere, bune practici) 

• Oferirea de informații pentru a identifica 
oportunitățile de ecoinovare. 

• Îmbunătățirea cunoașterii decalajelor dintre 
cererea de competențe specializate a 
întreprinderilor și furnizarea actuală de formare 
secundară și terțiară, precum și formarea 
profesională continuă 

• Elaborarea, prin intermediul rezultatelor obținute 
de GC, a recomandărilor de politică pentru 
facilitarea accesului și încurajarea adoptării de 
ecoinovație de către organizații, în special de 
IMM-uri. 

 

 

APEL PENTRU EXPERȚI ÎN 
DOMENIILE DE INTERES 
 

https://rocesp.ro/grup-consultativ-1/
https://rocesp.ro/grup-consultativ-1/
https://rocesp.ro/grup-consultativ-1/


 

 

 

 

 

 

 

Grupul consultativ 2: Instrumente de politică și 
guvernanță 

Grupul a fost fondat cu scopul de a readuce 
elemente de guvernanță și politici privind economia 
circulară pentru a defini un cadru clar la nivel 
național și european, care poate fi o referință pentru 
toți operatorii. 

Obiectivele GC 
• Facilitarea comparării între operatorii din sector și 

factorii de decizie politică în ceea ce privește 
stadiul actual al instrumentelor de politică și 
guvernanță, și posibilele evoluții ale acestora. 

Grupul consultativ 3: Instrumente de măsurare a 
economiei circulare 

Cadrul temei abordate de GC 
Definirea indicatorilor pentru măsurarea circularității 
 
Obiectivele GC 

• Studiul stadiului actual al tehnologiei, al 
problemelor critice și al perspectivelor existente 
pe tema măsurării economiei circulare la nivel 
macro (sistem de țară) și micro (de exemplu, o 
singură companie). 

• Rezultatele activităților GC pe parcursul celor 3 
ani de activitate pot fi de uz operațional pentru: 
 
• instituțiile și administrațiile publice, cu scopul, 

de exemplu, de a defini politicile la nivel 
regional și local; 

• companiile care doresc să se angajeze în 
adoptarea principiilor economie circulare în 
sistemul lor de producție; utilizarea unor 
indicatori corespunzători poate, de exemplu, 
să permită monitorizarea rezultatelor obținute 
în termeni de circularitate. 

 

 

APEL PENTRU EXPERȚI ÎN 
DOMENIILE DE INTERES 
 

https://rocesp.ro/grup-consultativ-2/
https://rocesp.ro/grup-consultativ-2/
https://rocesp.ro/grup-consultativ-2/
https://rocesp.ro/grup-consultativ-3/
https://rocesp.ro/grup-consultativ-3/
https://rocesp.ro/grup-consultativ-3/


 

 

 

 

 

 

 

Grupul consultativ 4: Sisteme și modele de proiectare, 
producție, distribuție și consum durabile și circulare 

Încadrare 
Grupul consultativ abordează problema închiderii 
ciclului în lanțul valoric printr-o abordare integrată în 
funcție de lanțul/sectorul de aprovizionare. Acesta este 
compus din actori din cele 4 sectoare: cercetare și 
formare, întreprinderi, asociații profesionale, instituții, 
societatea civilă 

Obiectivele 
Obiective pe termen scurt:  

• Colectarea bunelor practici de pe piață, legate de 
închiderea ciclului în lanțuri valorice și lanțuri de 
aprovizionare semnificative, acolo unde există, 
identificarea lacunelor și promovarea unei 
posibile reproduceri a poveștilor de succes;  

• Elaborarea documentelor de poziționare a 
lanțului de aprovizionare care vizează depășirea 
constrângerilor de sistem și punerea în aplicare a 
unor modele de afaceri circulare, de asemenea, 
interfiliera 
 

Obiective pe termen mediu și lung:  

• promovarea interacțiunii transsectoriale pentru a 
sprijini închiderea ciclurilor în lanțurile de 
aprovizionare și lanțurile valorice identificate 

 

 

 

 

 

 

APEL PENTRU EXPERȚI ÎN 
DOMENIILE DE INTERES 
 

https://rocesp.ro/grup-consultativ-4/
https://rocesp.ro/grup-consultativ-4/
https://rocesp.ro/grup-consultativ-4/


 

 

 

 

 

 

 

Grupul consultativ 5: Orașe și teritorii circulare 

Cadrul temei abordate de GC 
Să se ocupe de tranziția către economia circulară a 
orașelor și teritoriilor cu referire la acorduri, directive și 
documente strategice esențiale în acest domeniu 
(pachetul privind economia circulară europeană, 
agenda urbană europeană, noul plan de acțiune privind 
economia circulară, acordul ecologic european) și în 
conformitate cu obiectivele Agendei 2030 privind 
dezvoltarea durabilă. 

Obiectivele GC 
• Reprezintă o imagine de ansamblu completă a 

tranziției orașelor și teritoriilor către modele de 
economie circulară, convergentă și integrată a 
țării, pentru a face schimb de soluții și pentru a 
crea condițiile necesare pentru stimularea și 
promovarea inițiativelor de colaborare între 
părțile interesate de referință (administrații 
publice, administrații locale, organisme de 
cercetare, universități, companii, companii, 
asociații și cetățeni). 

• Stimularea cunoașterii și diseminării bunelor 
practici în acest domeniu pentru a crește 
capacitatea de programare a intervențiilor în 
teritoriu. 

• Colectarea bunelor practice din cadrul economiei 
circulare în contexte urbane și periurbane 
dezvoltate în România, în conformitate cu 
formatul comun de platforma ROCESP și în 
conformitate cu formatul platformei europene 
ECESP. 

• Analiza bunelor practici colectate pentru a scoate 
în evidență, printr-o abordare metodologică 
inductivă, abordări eficiente și soluții care pot 
favoriza și accelera procesul de tranziție. 

 

 

 

APEL PENTRU EXPERȚI ÎN 
DOMENIILE DE INTERES 
 

https://rocesp.ro/grup-consultativ-5/
https://rocesp.ro/grup-consultativ-5/


 

 

 

 

 

 

 

Grupul consultativ 6: Bune practici și abordări integrate 

Grupul consultativ ROCESP 6 are ca temă principală 
colectarea bunelor practici în economia circulară 
dezvoltate pe teritoriul național de către toate părțile 
interesate implicate în închiderea ciclurilor la fiecare nivel 
al lanțului valoric. 

Cadrul temei abordate de GC 
Colectarea bunelor practici ale economiei circulare 
prezente pe teritoriul național și promovarea cunoașterii 
soluțiilor circulare prin diseminarea acestora atât la nivel 
național pe platforma ROCESP, cât și la nivel european 
pe platforma ECESP. 

Obiectivele GC 
• Colectarea și sistematizarea bunelor practici de 

economie circulară dezvoltate la nivel național 
primite la nivelul GDL prin intermediul platformei 
ROCESP și a participanților la GC4, GC5 și GC6. 

• Realizarea unei analize detaliate a tuturor bunelor 
practici primite la GC6 pentru a avea o imagine de 
ansamblu națională cât mai completă a căii de 
tranziție către economia circulară a țării noastre; 
această analiză permite, de asemenea, 
identificarea posibilelor puncte forte și puncte slabe 
ale sistemului actual de bune practici din România; 

• Promovarea cunoașterii și diseminării excelenței și 
a modului românesc de adaptare a economiei la 
nivel național prin intermediul platformei ROCESP 
și la nivel european prin intermediul platformei 
ECESP. 

 
 
 

 

 

 

 

APEL PENTRU EXPERȚI ÎN 
DOMENIILE DE INTERES 
 

https://rocesp.ro/grup-consultativ-6/
https://rocesp.ro/grup-consultativ-6/


 

 

 

 

 

 

 

Grupul consultativ 7: Finanțarea inovației spre    
economia circulară 

Grupul consultativ 7 are ca temă principală identificarea 
de surse de finanțare pentru proiectele dvs. Cu focus pe 
economia circulară aducând la aceeași masa atât 
oportunități de finanțare europene, precum și identificarea 
de colaboratori și/sau parteneri pentru implementarea 
propunerii dvs. 

Cadrul temei abordate de GC 
Acesta se va ocupa de obținerea finanțării pentru 
proiectele dvs. eco-inovatoare, prezentând cele mai 
recente oportunități de finanțare europene, precum și 
identificarea de colaboratori și/sau parteneri pentru 
inovare în economia circulară. 

Obiectivele GC 
• Cresterea gradului de circularitate a afacerilor din 

România. 
• Cresterea eco-inovarii în România; 
• Dezvoltarea de intreprinderi sociale circulare si 

start-up-uri circulare. 
 

Grupul consultativ 8: Afaceri sociale pentru economia 
circulară 

Grupul consultativ 8 are ca temă principală identificarea 
întreprinderilor sociale din România cu scopul de a 
dezvolta acest sectror. consultativ își propune să aducă la 
aceeași masa atât oportunități de dezvoltare a 
întreprinderilor sociale cu focus pe economia circulară, 
precum și identificarea de colaboratori și/sau parteneri 
pentru implementarea diferitelor propuneri de colaborare, 
proiecte, etc. 

Cadrul temei abordate de GC 
Acesta se va ocupa de facilitarea cooperării între actorii 
economiei sociale cu focus pe economia circulară, precum 
și promovarea dialogului și a posibilelor sinergii în cadrul 
inițiativelor dezvoltate de întreprinderile sociale din 
România cu scopul de a contribui la dezvoltarea acestui 
sector prin diverse acțiuni. 

APEL PENTRU EXPERȚI ÎN 
DOMENIILE DE INTERES 

 

https://rocesp.ro/grup-consultativ-7/
https://rocesp.ro/grup-consultativ-7/
https://rocesp.ro/grup-consultativ-7/
https://rocesp.ro/grup-consultativ-8/


 

 

 

 

 

 

 

 

Obiectivele GC 
• Cresterea gradului de circularitate a afacerilor 

sociale din România. 
• Cresterea eco-inovarii în România; 
• Dezvoltarea de intreprinderi sociale circulare si 

start-up-uri circulare. 
 

 

 

 

 

 

                                    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

APEL PENTRU EXPERȚI ÎN 
DOMENIILE DE INTERES 
 


	CONTACT

