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PROVOCĂRI

Reducerea risipei alimentareValorificarea surselor locale de 
energie

Resurse limitate

• noi modalități de producție și de consum care respectă limitele ecologice ale 
planetei noastre și să asigurăm sustenabilitatea regiunii 

• modernizarea economiei regionale și consolidarea poziției Regiunii Centru într-o 
economie europeană extrem de competitivă

• îmbunătățim & inovăm producția & consumul = economii durabile

stoparea pierderii biodiversității și a 
degradării serviciilor ecosistemice

Presenter
Presentation Notes
Trăim într-o lume cu resurse limitate. Provocările globale, cum ar fi schimbările climatice și degradarea terenurilor și a ecosistemelor, ne obligă să căutăm noi modalități de producție și de consum care respectă limitele ecologice ale planetei. În același timp, necesitatea de a asigura durabilitatea constituie un stimulent puternic pentru a ne moderniza economia regiunii și pentru a consolida poziția Regiunii Centru într-o economie europeană extrem de competitivă. Pentru a aborda aceste provocări, trebuie să îmbunătățim și să inovăm modul în care producem și consumăm alimente, produse și materiale în cadrul unor ecosisteme sănătoase prin intermediul unei bioeconomii durabile.În ceea ce privește populația Regiunii Centru, în ultimele aceasta s-a redus cu -18,5% (de la 2.860.490 de persoane  în 1990 la 2.329.924 de persoane în 2017).Potrivit prognozelor demografice, la orizontul anului 2060 Regiunea Centru ar putea pierde 23,2% din populația rezidentă înregistrată în anul 2015, valori sub cele la nivel național (-30,5%)
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Consecințele schimbărilor climatice
 valuri de căldură, 
 vreme extremă, 
 creșterea nivelului mării, 
 secetă, 
 declin al biodiversității, 
 periclitare viață și sănătăte

”Indiferent de ritmul de reducere a emisiilor de gaze cu efect de 
seră, impactul devastator al încălzirii globale asupra naturii şi 
umanităţii se va accelera şi va deveni extrem real înainte de 
2050, ducând la o penurie de apă, exod de populații, 
malnutriție și dispariția anumitor specii” se arată în raportul
GIEC.
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CE & CUM

Trebuie să ne redefinim modul de viaţă şi consumul!
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Ce putem face? 
ECONOMISEȘTE ENERGIA ÎN PROPRIA 
CASĂ!
• Cumpără cele mai eficiente produse.
• Lasă calculatorul să se odihnească!
• Folosește becurile economice.
• Nu lăsa baterii și transformatoare în priză!

ECONOMISEȘTE ENERGIA ÎN BUCATARIE!
• Fii conștient de energie!
• Scapă de marii consumatori de energie.
• Ține frigiderul într-un loc racoros. Dezgheață-l!

ECONOMISEȘTE ENERGIE ÎN BAIE!
• Fă mai bine un duș rapid, decat o baie.
• Instaleaza panouri solare.
• Pune-ți rufele la uscat la soare.
• Nu folosi dispozitive pe baza de baterii reincarcabile 

electric

PENTRU ÎNCĂLZIREA LOCUINȚEI
• Nu încălzi mai mult decat este necesar.
• Instalează izolatoare termice.
• Aeriseste camerele rapid.

TRANSPORTUL CONȘTIENT
• Foloseste transportul în comun!
• Foloseste-ți picioarele și bicicleta!
• Zboară cu avionul doar când e necesar!
• "Micsorează-ți" masina!

ECOLOGIC, MAI PUȚIN ÎNSEAMNĂ MAI MULT
• Uită-te la calitate atunci când cumperi haine sau electronice. 
• Alege produsele ecologice.
• Cumpara produse locale atunci cand este sezonul lor.
• Redescopera frumusetile locale!

RECICLEAZĂ!!!
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Programe de finanțare pentru persoane fizice 

Administrația Fondului de Mediu
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Casa eficientă energetic- 70.000 lei/proiect-clădiri existente - 60% din 
valoarea maximă a proiectului (tâmplărie exterioara, izolare termică, instalare sisteme de 
încălzire și preparare a apei calde, înlocuire sistem de iluminat clădire, etc)

Rabla pentru mașini - tichet 7500 lei + bonus 3.000 lei hibrid

Rabla Plus 2021- eco-tichet de 20.000 de lei pt. mașini hibrid
Plug-in; 45.000 de lei pentru mașini 100% electrice

Rabla pentru electrocasnice: 
- Înscrierea 19.11.2021, ora 1000 – 25.11.2021; 
- Vouchere mașini de spălat rufe/vase și frigiderele/congelatoarele -26.11.2021-02.12.2021 
- Vouchere televizoare, laptopuri și tablete - 03.12.2021- 09.12.2021
- Vouchere aparate de aer condiționat, uscătoarele de rufe și aspiratoare -10.12.2021– 16.12.2021

Casa verde- fotovoltaice -instalație fotovoltaică sub 3 kilowați, cât este necesar 
încălzirii unei case de până în 200 de metri pătrați, este între 15.000 și 30.000 de lei.

www.afm.ro

http://www.afm.ro/
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Noi abordări la nivel european pentru dezvoltare economiei 
durabile

Bioeconomia este o prioritate la nivel european.

• Încă din 2018 CE a pus bazele unui plan de acțiune
pentru dezvoltarea unei bioeconomii durabile și
circulare care să servească la dezvoltarea societății, a
mediului și a economiei în Europa. Bioeconomia este
un domeniu vast, cu aplicabilitate în mai multe
sectoare economice și industriale. Se estimează că
bioeconomia europeană are o dimensiune
aproximativă a pieței de peste 2 trilioane de euro
angajand aprox 22 mil persoane.

Pactul Verde European
• foaia de parcurs a UE pentru a ajunge la o economie

durabilă, inclusiv către realizarea unei economii
circulare neutre din punctul de vedere al impactului
asupra climei, în care creșterea economică este
decuplată de utilizarea resurselor.

• Pactul Ecologic European va mobiliza fonduri
europene şi va crea premisele unui cadru de investiţii
publice şi private care să susţină o tranziţie eficientă
către o economie verde, competitivă şi incluzivă.

Date prelucrate dupa JRC si nova-Institute
Sursa: https://datam.jrc.ec.europa.eu/datam/mashup/BIOECONOMICS/index.html

Sursa: THE EUROPEAN COMMISSION’S KNOWLEDGE CENTRE FOR BIOECONOMY
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Proiecte cu finanțare europeană

RenERG EuREg
2008- 2010

Planuri de mobilitate urbană
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Bune practici: economie circulară

Multe produse care nu satisfac nevoile pieței din motive
„cosmetice” sunt aruncate.
Prin proiectul „VerspillingsMarkt”, provincia dorește să
reducă în mod activ risipa alimentară și să depună eforturi
comune pentru dezvoltarea unui ciclu alimentar închis. Se
are în vedere dezvoltarea de lanțuri scurte către piețele
regionale, dezvoltarea serviciilor de catering pentru scoli și
spitale.
Împreuna cu Centrul de Cercetare a Univ. VHL au fost
dezvoltate 28 de noi produse din ”resturile” agricole
(produse agricole de tipul legume fructe ce nu corespund in
totalitate cerințelor pieței) – supe, burgeri etc.

Agenția pentru Patrimoniu este o asociație creată în martie
2005 ce își propune protejarea și valorificarea patrimoniului
natural și construit prin economie socială.
- activitatea este organizată în jurul unei echipe de 6 angajați

permanenți calificați ce dezvolta proiecte în care sunt integrați
șomerii din localitățile rurale din Regiunea Bourgogne-
Franche-Comté (somerii sunt calificați si angajați).
• Mediu si peisaj
• Renovare patriomoniu
• Reducerea deseurilor
• Economie circulara si incluziune sociala
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Bune practici: economie circulară

Colegiului European din Cluny este o institutuție de
cercetare ce promovează cooperarea APL- mediul
academic în vederea dezvoltării sustenabile a comunităților.
În cadrul Colegiului sunt organizate școli de vară unde sunt
instruiți studenți, reprezentanți ai administrației publice si
reprezentați ai mediului de afaceri din toată Europa.

Din 2021 a fost creat un program de masterat pentru
aceste categorii de beneficiari pe tema – “Innovation,
governance and territorial design in Europe”

Dezvoltarea unei popote sătești – laboratoare agro-
alimentare comune

Dezvoltarea unui loc comun – un laborator
agroalimentar unde fermierii, meșterii și agricultorii
dintr-o comunitate gătesc mâncare pentru mesele
copiilor din școli sau fac conserve, folosind produsele
locale, fructe și legumele aproape de temenul de
expirare etc.
În cadrul laboratorului sunt implicați aproximativ 15
producatori de carne, 6 producători de fructe legume,
patiserii, restaurante, servicii de catering etc.
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ADR Centru
Europe Direct  Regiunea Centru &
Departamentul de Politici Regionale
Serviciul de Cooperare Externă/Dezvoltare Proiecte

Str. Decebal Nr. 12, Alba Iulia 
Telefon: (+40) 258 - 818616 
Fax: (+40) 258 - 818613 
E-mail: office@adrcentru.ro

Pentru informații suplimentare contactați-ne
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