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CARTA MODULUI ROMÂNESC PENTRU 
ECONOMIA CIRCULARĂ 

Angajamentul în cadrul "Platformei Părților Interesate 
în Economia Circulară din România" (ROMANIAN 
CIRCULAR ECONOMY STAKEHOLDER 

PLATFORM- ROCESP) 

În sprijinul strategiilor pentru Planul de acțiune privind economia circulară și finanțarea 
viitoare pe această temă, Comisia Europeană a lansat două inițiative de aprofundare și 
consultare a părților interesate: 

- Platforma europeană a părților interesate din economia circulară (ECESP) pentru a
depăși activitățile sectoriale și a evidenția oportunitățile și provocările transectoriale
printr-un punct de întâlnire în care părțile interesate își pot împărtăși soluțiile și pot
colabora pentru a aborda provocările specifice, conectând inițiativele existente și
sprijinind economia circulară la nivel național, regional și local.

- Grupul de finanțare a economiei circulare, un forum pentru a oferi Comisiei Europene
expertiză și sugestii privind finanțarea economiei circulare în statele membre.

IRCEM a fost selectată în Grupul de coordonare al ECESP în calitate de reprezentant al 
lumii cercetării și societății civile, pe baza acestei misiuni de trei ani, pentru a servi drept 
centru național pentru economie circulară. Din acest motiv, IRCEM a promovat crearea 
unei interfețe naționale a ECESP, prin crearea platformei oglindă “Platforma Părților 
Interesate în Economia Circulară din România – ROCESP”. 

La fel ca ECESP, ROCESP este o rețea de rețele și își propune să creeze un punct 
național de convergență în ceea ce privește inițiativele, experiențele, criticile, 
perspectivele și așteptările cu privire la economia circulară pe care sistemul românesc o 
dorește și o poate reprezenta în Europa cu o singură voce, promovând modul românesc 
de a face economia circulară. 
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Ca urmare a proiectului ASIST, finanțat prin Programul Operaţional Capital Uman -
POCU/449/4/16/126610, această platformă a fost dezvoltată cu scopul de a reuni toți 
actorii şi a sprijini colaborarea şi facilitarea adoptării principiilor economiei circulare în 
dezvoltarea de noi afaceri, atât pentru profit, cât şi cu scop social, din dorința de a 
multiplica iniţiativele şi rezultatele din cadrul economiei circulare. 

Asadar, IRCEM va transfera informațiile obținute prin participarea la grupul de 
coordonare ECESP părților interesate românești care participă la ROCESP și din cadrul 
proiectului ASIST, și în același timp, va disemina în Europa bunele practici românești în 
domeniul economiei circulare colectate prin intermediul ROCESP. 

ROCESP implică și este deschisă participării părților interesate românești, pornind de la 
mediul de afaceri, instituții publice, instituții de învățământ și de cercetare, precum și 
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societatea civilă, cu focus spre tranziția către o economie circulară, ROCESP fiind în 
măsură să reprezinte aceste interese la nivel international. 

ROCESP își propune să prezinte în Europa și nu numai “Modul românesc de a face 
economie circulară”, fiind o platformă de convergență și sinergie a diferitelor inițiative în 
curs de desfășurare în România, pe care să le reprezinte în Europa și nu numai, într-un 
mod coordonat și coerent. 

Pentru a promova o mai mare armonizare și integrare între proiectele, acțiunile și 
inițiativele în vigoare privind economia circulară în România, ROCESP urmărește 
obiectivele ECESP în primă instanță: 

• promovarea diseminării cunoștințelor;
• promovarea dialogului și a posibilelor sinergii între actorii români în cadrul

inițiativelor;
• facilitarea cooperării între acești actori;
• promovarea integrării inițiativelor la nivel românesc;
• instituirea unui instrument operațional permanent care să poată promova

și facilita dialogul și interacțiunile transectoriale;
• cartografierea bunelor practici românești - ”Modul românesc de a face

economie circulară” răspândește excelența românească și modul
românesc de a face economia circulară, începând cu tradițiile și
caracteristicile țării noastre și modelele sale culturale, sociale și
antreprenoriale.

Acestea converg asupra relevanței și interesului comun al economiei circulare în 
direcția proiectului ASIST abordând: 

• ecoinovare, cercetare, dezvoltare și transfer de tehnologic;
• instrumente de reglementare, de finanțare și de piață;
• modele organizaționale de afaceri, lanț de aprovizionare și de afaceri;
• instrumente și indicatori de măsurare;
• orientare în afaceri;
• promovarea abordărilor culturale și a stilurilor de consum;
• teritoriul și orașele în orientarea tranziției de la nivel mondial la nivel local

și invers.
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ROCESP operează prin: 

• o platformă web, pentru a facilita schimbul de informații și de bune practici
(https://www.ircem.ro/bune-practici/);

• sprijin pentru participarea Grupului de coordonare ECESP prin activitățile
grupurilor consultative ale ROCESP;

• activitățile operaționale și de consultare ale grupurilor create cu privire la o
serie de aspecte economice circulare, inclusiv:

✓ cercetarea și ecoinovarea, diseminarea cunoștințelor și a formării
profesionale

✓ bune practici și abordări integrate
✓ instrumente de politică și guvernanță
✓ instrumente de măsurare
✓ sisteme durabile și circulare de proiectare, producție, distribuție și

consum
✓ oraș și teritoriu
✓ finanțarea inovației spre economia circulară.

Semnatarii acestei Carte sunt reprezentanți ai lumii științifice, instituționale și de afaceri. 




