
INVITAȚIE

Website IRCEM: https://rocesp.ro/grupuri-consultative/ 
Facebook: https://www.facebook.com/www.ircem.ro/ 
Website ROCESP: www.ircem.ro

Alăturați-vă acestei dezbateri publice inovative găzduită de IRCEM sub egida
Platformei Părților Interesate în Economia Circulară din România (ROCESP). Această
întâlnire este organizată în cadrul Grupului Consultativ pentru Aer, Apă și Sol al
ROCESP.

Detalii  suplimentare pot fi găsite pe paginile:
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CONTEXT
Apa este unul dintre elementele vitale ale vieții.  Sistemele de apă susțin toate
segmentele societății  și industriei ,  astfel încât oportunitățile de a crea valoare
suplimentară prin aplicarea principiilor economiei circulare să poată duce la
asigurarea parteneriatelor viabile pentru dezvoltarea durabilă în România.

Managementul resurselor de apă este o preocupare de interes public la nivel global,
fi ind al șaselea dintre cele 17 Obiective de Dezvoltare Durabilă a ONU, urmărind să
asigure disponibilitatea și gestionarea durabilă a apei și a igienei pentru umanitate.
Potrivit Consiliului Mondial de Afaceri pentru Dezvoltare Durabilă, se așteaptă un
deficit de apă de 40% până în 2030. Indisponibilitatea resurselor de apă dulce și
dificultatea de a satisface nevoile umane de apă potabilă au determinat Forumul
Economic Mondial să o considere cel mai mare risc la nivel global pentru următorii
10 ani,  cu efecte resimțite pe toate continentele. Schimbările necesare pentru a
progresa către o economie cu principii circulare la bază necesită cercetări științifice
considerabile, precum și noi sisteme de proiectare și guvernare a resurselor de apă
dulce și apă menajeră. Astfel,  acest grupul consultativ își propune să vină cu soluții
la aceste cerințe viitoare privind resursele de apă, oferind perspectiva asupra
provocărilor și soluții lor cheie cu care se confruntă acest sector pentru a evolua spre
economia circulară.

În cadrul grupului consultativ vor fi invitați actori din mediul de afaceri ,  non-profit ,
precum și instituții  publice, care acoperă întregul sector: de la producție și
distribuție, la soluții  de epurare și tratare, sisteme de gestionare a resurselor, rețele
inteligente și multe altele, astfel vor fi prezentate modele de bună practică care să
faciliteze tranziția României spre economia circulară şi atingerea țintelor europene și
internaționale. 

Pe plan intern, Planul Național de Redresare și Reziliență (PNRR) elaborat de
Guvernul Românei și aprobat de Comisia Europeană în septembrie 2021 este un
răspuns politic la situația economică și socială din România și,  totodată, un
angajament național de a realiza cei 6 piloni ai Mecanismului european de redresare
și reziliență. Asigurarea sustenabilă a apei pentru un viitor sigur al populației ,  al
mediului și economiei este parte din Pilonul I al Tranziției verzi,  având ca domeniu de
intervenție apa, apa uzată precum și infrastructura de gospodărire a apelor. Bugetul
alocat acestui domeniu este de 1.462 mil Euro (sumă integral solicitată din fondul
PNRR), sumă menită să contribuie la îmbunătățirea managementului resurselor de
apă, la o mai bună acompaniere a eforturilor acestora de realizare a obiectivelor
economico-sociale asumate și indirect la creșterea impactului lor în societate.
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OBIECTIVE
Pentru a contribui la promovarea viziunii sustenabile asupra gestionării resurselor de
apă dulce, a apei menajere și pentru a facilita angajarea lor în operaționalizarea
PNRR precum și a altor programe de dezvoltare, Institutul pentru Cercetări în
Economie Circulară şi Mediu “Ernest Lupan” (IRCEM) își propune să creeze un cadru
de dialog constructiv între reprezentanții din domeniu, ai administrației publice
centrale şi locale, ai instituții lor de învățământ şi cercetare.

Scopul acestui dialog este de a face o analiză obiectivă a prioritizării  resurselor de
apă în următorul exercițiu de finanțare 2021-2027, de a examina mecanismele de
sprij in capabile să mobilizeze potențialul acestui sector, de a identifica împreună
elementele cheie ale reformei legislației privind apa dulce și apa menajeră.
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DIRECȚII DE LUCRU
Tendințele consumatorilor - modul de consum al apei domestice în întreaga țară;
Distribuție transparentă -  creșterea eficienței rețelei de distribuție a apei pentru
reducerea pierderilor și costurilor;
Creșterea rezilienței rețelelor de apă în sistemele distribuție, tratare și epurare;
Inovare disruptivă - impactul rețelelor inteligente și a celor mai moderne
tehnologii pentru eficientizarea consumului de apă pentru reducerea pierderilor;
Măsurare și o mai bună raportare asupra soluții lor de tratare și epurare a apei, de
stocare precum şi a sistemelor de gestionare a poluării și a deșeurilor aferente;
Cum pot fi resursele de apă gestionate aplicând principiile economiei circulare,
cele mai bune practici şi lecții le învățate.

1.
2.

3.
4.

5.

6.

DE CE SĂ PARTICIP?
Pentru a afla cadrul de reglementare al resurselor de apă la nivel la național și european;
Oportunități de colaborarare între părțile interesate din domeniul apei cu factori de decizie
experimentați, părți interesate cheie din ONG-uri, afaceri, guvern și din lanțul de aprovizionare;
Pentru a descoperi modalități financiare și de sprijin favorabile pentru integrarea practicilor
circulare în sectorul apei; 
Modalitățile de stimulare a cooperării cu sectorul public şi cu sectorul privat
tradițional;
Pentru a vă împărtăși opinia referitoare la viitoarele politici ale UE în materie de
climă cu oameni din întreaga Europă;
Descoperiți cele mai bune practici din partea liderilor din industrie și obțineți
îndrumări detaliate cu privire la modul de implementare eficientă a politicilor de
economie circulară; 
Aflați care sunt măsurile de promovare a accesului actorilor pe platforma
ROCESP.
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Website IRCEM: https://rocesp.ro/grupuri-consultative/ 
Facebook :  https://www.facebook.com/www.ircem.ro/ 
Website ROCESP: www.ircem.ro

Detalii  suplimentare privind întâlnirea grupului consultativ
pentru “AER, APĂ ȘI SOL”  pot fi găsite pe paginile:

ECESP- Bruxelles
Kema Tronic 

PARTENERI

În speranța unei colaborări fructuoase între organizații ,  vă așteptăm să fiți  alături de
noi, sprij inindu-ne acțiunile pentru facilitarea tranziției spre economia circulară în
România. 

Prin intermediul grupului consultativ “Aer, Apă și Sol”  ne propunem să implicăm
părțile interesate în identificarea și conectarea practicilor circulare; formularea de
recomandări pentru Guvernul României pentru a facilita o tranziție mai eficientă spre
economia circulară; și identificarea de oportunități circulare pentru consolidarea
competitivității  economice internaționale și a calității  vieții  pentru toți.

Pentru orice informații vă stăm la dispoziție cu mare interes!

https://rocesp.ro/grupuri-consultative/
https://www.facebook.com/www.ircem.ro/
https://ircem.ro/
https://circulareconomy.europa.eu/platform/
https://circulareconomy.europa.eu/platform/
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Cuvinte de deschidere, prezentarea obiectivelor și a activităților cheie legate de
întâlnirea grupului consultativ 

Cadrul de reglementare al resurselor de apă la nivel național și european

Oportunități de colaborare între toate părțile interesate din sectorul apei

Examinarea mecanismelor financiare și de sprijin pentru adoptarea și
implementarea practicilor circulare în sectorului apei în România

Prezentarea de bune practici din domeniul apei precum și lecțiile învățate

Dezbateri 

Sinteza dezbaterilor și cuvinte de încheiere

13:30 – 13:40

13:40 – 14:00

14:00 – 14:20

14:20 – 14:40

14:40 – 15:00

15:00 – 15:25

15:25 – 15:30 

AGENDĂ
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