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REGULAMENTE PRIVIND 
FUNCȚIONAREA PLATFORMEI 

PĂRȚILOR INTERESATE ÎN 
ECONOMIA CIRCULARĂ DIN 

ROMÂNIA – ROCESP 

1. Membrii PLATFORMEI PĂRȚILOR INTERESATE ÎN ECONOMIA CIRCULARĂ 
DIN ROMÂNIA (ROCESP) se angajează să contribuie interactiv la diverse activități, 
inclusiv: participarea la inițiativele platformei, participarea activă la Grupurile consultative 
(GC), furnizarea/raportarea bunelor practici în conformitate cu formatul pregătit de 
platformă, promovarea ROCESP și a obiectivelor acesteia prin canalele sale. 

2. Membrii platformei se întâlnesc o dată pe an în Adunare, cu scopul de a:
• aproba activitățile din cursul anului;
• planifica activitățile din anul următor;
• evalua propunerile de modificare a grupului consultativ (GC) și/sau 

coordonarea acestora (punctul 4);
• aproba raportul anual (punctul 6);
• ratifica intrarea noilor membri (punctul 7);
• exprima decadența membrilor inactivi (punctul 8).

Deciziile adunării sunt luate de majoritatea membrilor prezenți. 

3. Platforma ROCESP constă din:
• Președinte;
• Coordonator tehnic;
• Interfața română cu platforma Europeană ECESP;
• Comitetul coordonatorilor GC;
• Adunarea Membrilor.

Durata mandatului (președinte, coordonator tehnic și interfață română cu platforma 
ECESP) este de 3 ani, care poate fi reînnoită de Adunarea Generală. 

4. Platforma prevede activități prin intermediul grupurilor consultative (GC) deschise 
participării tuturor părților interesate, chiar și a nemembrilor Platformei. GC-urile au o 
expresie multi-coordonare (până la trei cocoordonatori) a diferitelor tipuri de organizații 
participante la ROCESP; Coordonatorii rămân responsabili pe durata grupului și 
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participă la comitetul de coordonare (punctul 5). IRCEM oferă sprijin secretariatului 
tehnic tuturor grupurilor consultative. 
Continuitatea GC este propusă de președinte la recomandarea coordonatorilor tehnici. 
Coordonarea tehnică propune, de asemenea, Adunării, noi GC-uri pe baza sugestiilor 
membrilor platformei. 

5. Pentru a promova partajarea și sinergiile dintre temele și activitățile GC, platforma 
include, de asemenea, Comitetul coordonatorilor GC. Această comisie se întrunește 
semestrial. 

6. Comitetul coordonatorilor GC, cu contribuții din partea tuturor membrilor, 
elaborează un raport anual privind activitățile ROCESP care va fi discutat și aprobat în 
cadrul reuniunii anuale. În acest scop, fiecare membru trebuie să completeze (până la 
sfârșitul lunii octombrie) o filă privind activitățile desfășurate în cadrul ROCESP, 
furnizate prin coordonare tehnică, care include, de asemenea: participarea la reuniuni, 
contribuțiile la grupurile consultative, actualizarea conținutului de pe site-ul web și cele 
mai bune practici. Acest card va fi utilizat în plus față de întocmirea raportului anual 
ROCESP, de asemenea, pentru a evalua posibila inactivitate a anumitor membri. 

7. Pentru noii membri ai platformei și semnarea aferentă a Cartei ROCESP, se vor 
face următoarele: 

• Coordonarea tehnică ROCESP primește expresii de interes compilate în
funcție de formatele pregătite de platformă și informează membrii
platformei;

• Coordonarea tehnică ROCESP verifică eligibilitatea formală și anunță
orice acceptare prealabilă a calității de membru a părților interesate, până
la ratificarea de către Adunarea membrilor;

• Adunarea membrilor discută despre candidatură și dacă accesul noilor
membri este ratificat sau nu;

• Calitatea de membru a noilor membri va fi oficializată prin semnarea
Cartei ROCESP de către reprezentantul legal al organizației IRECM.

8. Calitatea de membru în platformă se va sfârși dacă:
• Are loc demisia comunicată coordonării tehnice, care va avea grijă să

informeze toți membrii;
• Se identifică inactivitatea membrului evaluată pe parcursul a doi ani

consecutivi, ratificată de Adunarea membrilor.

9. Fiecare membru al platformei este chemat să își promoveze activitățile și
inițiativele prin utilizarea propriilor canale de comunicare și diseminare, de exemplu prin 
integrarea siturilor instituționale cu o pagină descriptivă a ROCESP și cu link-ul către 
pagina web a platformei. 
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10. Indicațiile operaționale pentru pașii necesari obținerii calității de membru
ROCESP, sunt următoarele: 

• Completați și trimiteți informarea la office@rocesp.ro;
• Formularul de adeziune va fi analizat de membrii fondatori;
• Coordonarea tehnică ROCESP vă va notifica cu privire intenția de aderare

la ROCESP;
• Aprobarea adeziunii la ROCESP.




