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Introducere
Conceptul de ”economie circulară” poate fi definit ca un model de producție și 
consum în care deșeurile sunt reduse la minimum, iar ciclul de viață al produselor 
este extins cât de mult posibil, prin modele precum economie colaborativă, leasing, 
reutilizare, reparare, recondiționare și reciclare.1 Atunci când produsul ajunge 
la finalul ciclului de viață, materialele sale sunt păstrate în economie, pe cât de 
mult posibil, pentru a crea valoare.2 În acest mod este închisă cât mai eficient 
bucla ”producție – utilizare – eliminare” care caracterizează modelul circular. Prin 
comparație, modelul linear cel mai des întâlnit în piață este bazat pe modelul 
“exploatare – producție – consum – deșeuri”.

Modalitatea în care este creată valoarea diferențiază modelul liniar de economie de 
cel circular. Primul este orientat spre consum, iar valoarea este înțeleasă în raport 
cu volumul produselor vândute. Al doilea se axează pe creșterea duratei de viață a 
unui produs, pe procese de restaurare și regenerare, valoarea fiind generată prin 
reducerea costurilor, limitarea riscurilor, consumul redus de resurse, fidelizarea 
clienților prin modelele de business circulare, informațiile obținute prin recuperarea 
produsului cu privire la comportamentul clienților, modul de utilizare al produselor, 
etc. 

Practicile de economie circulară pot fi implementate în toate aspectele funcționării 
unei companii, de la design-ul de produs și materia primă utilizată, până la 
activitățile operaționale de zi cu zi. Prin intermediul economiei circulare și a 
principiilor asociate, companiile și organizațiile pot utiliza mai eficient energia și 
materia primă, își pot reduce emisiile de gaze cu efect de seră, pot crea noi locuri 
de muncă și, totodată, sprijină atingerea Obiectivelor de Dezvoltare Durabilă (ODD-
uri) formulate de către Organizația Națiunilor Unite, în special ODD 12 Consum și 
Producție Durabile.3

1 https://www.europarl.europa.eu/news/en/headlines/economy/20151201STO05603/circular-economy-
definition-importance-and-benefits

2 Ibid.

3 EU-LAC, Case Studies on Circular Economy models and integration of Sustainable Development Goals 

Economia 
circulară în 
businessul 
românesc

1

Economia circulară  
este caracterizată 
prin trei principii cheie:

Eliminarea 
deșeurilor și 

poluării

1
Menținerea în uz 
a produselor și 
materialelor

2
Regenerarea 
sistemelor 
naturale.
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https://www.europarl.europa.eu/news/en/headlines/economy/20151201STO05603/circular-economy-definitio
https://www.europarl.europa.eu/news/en/headlines/economy/20151201STO05603/circular-economy-definitio
https://eulacfoundation.org/en/system/files/case_studies_circular_economy_eu_lac.pdf
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În decembrie 2019, Comisia Europeană a lansat Pactul Ecologic European cu 
scopul ca UE să atingă neutralitatea în raport cu emisiile de carbon până în 2050. 
Modalitatea prin care această țintă se va atinge implică o tranziție rapidă de la 
industriile și tehnologiile poluante, la o nouă strategie de creștere modernă și 
competitivă, cu o alocare mai eficientă a resurselor naturale.

Economia circulară este unul dintre principalii piloni ai Pactului Ecologic European. Un 
Plan de Acțiune pentru Economia Circulară a fost lansat în 2020 având următoarele 
obiective: 

Pilonul privind economia circulară este conectat cu alți piloni ai Pactului, inclusiv 
deșeuri și energie. 

Pentru atingerea obiectivului privind neutralitatea climatică este necesară o acțiune 
concertată a tuturor sectoarelor economice, inclusiv pentru:

• Investiții în tehnologii moderne, prietenoase cu mediul;

• Sprijin pentru inovare – instituțional, financiar și normativ;

• Implementarea unor forme de transport public și privat mai curate, ieftine și 
durabile;

• Decarbonizarea sistemului energetic;

• Eficientizarea energetică a clădirilor.
 
În acest context mai amplu al atingerii obiectivelor de reducere a emisiilor de 
carbon, economia circulară poate fi privită într-o sferă mai largă, de la optimizarea 
consumului de resurse până la regândirea modelelor de business și optimizarea 
pentru reciclare, incluzând astfel o paletă largă de acțiuni din multiple sectoare 
economice. 

Cu această lupă,  Confederația Patronală Concordia, a inițiat un demers prin care 
și-a propus să cartografieze practicile de economie circulară implementate deja 
la nivelul membrilor săi, acoperind multe dintre cele mai importante sectoare ale 
economiei românești (Horeca, retail, producătorii de băuturi, automotive, petrol și 

in business strategies in the EU and LAC.

Produsele 
sustenabile să 
devină norma 
în UE;

Întărirea 
rolului 
consumatorilor 
și achizitorilor;

Atenție pe sectoarele care 
consumă cele mai multe 
resurse și care au un
potențial ridicat pentru 
circularitate: electronice și 
ITC, baterii și vehicule,
ambalaje, plastic, textile, 
construcții, alimentar, apă și 
nutrienți;

Reducerea 
deșeurilor.

https://ec.europa.eu/environment/strategy/circular-economy-action-plan_en
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gaze, utilități, etc.), cu companii mari și mici, cu capital autohton sau străin. Prin 
acest demers încercăm să aducem în atenție aplicabilitatea practică a conceptului 
de economie circulară în sens larg și să evidențiem multitudinea practicilor care 
se pot circumscrie acestuia. În felul acesta încercăm să accesibilizăm practicile 
și să încurajăm extinderea lor pe o scară cât mai largă în rândul companiilor 
într-o manieră pro-activă, cu beneficii pentru toate părțile implicate – companii, 
consumatori, angajați – și pentru mediul înconjurător. 

Prin intermediul unui chestionar trimis în rândul tuturor membrilor în a doua 
parte a anului 2021, am încercat să identificăm practicile cu privire la materiile 
prime, designul de produse și servicii, practicile pe lanțul de producție, distribuție 
și comercializare, practicile cu privire la deșeuri, practicile de mediu în relațiile cu 
angajații, furnizorii și clienții, etc. 

Peste 20 de companii din diferite sectoare au răspuns și am reușit astfel să 
identificăm prezența celor mai întâlnite practici de economie circulară la nivelul 
economiei românești. În funcție de specificul activității respondenților, întâlnim 
practici circulare pe întreg spectrul de complexitate și în toate stadiile activității pe 
care le puteți descoperi în cele ce urmează. 
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2.1 Practici referitoare la materia primă, 
materialele și ambalajele utilizate

2.1 

Practici 
referitoare la 
materia primă, 
materialele 
și ambalajele 
utilizate
Majoritatea companiilor au redus materiile prime primare 
utilizate în producție prin adoptarea unor măsuri precum 
reducerea utilizării anumitor tipuri de materiale, utilizarea 
materiei prime/materialelor reciclate, implementarea unor 
tehnici pentru reutilizarea anumitor materiale (rezultate din 
procesul de producție, ambalaje, etc.) și creșterea nivelului 
de colectare și procesare a deșeurilor rezultate în urma 
procesului de producție. 

O altă modalitate de prin care companiile se asigură de 
calitatea materiilor prime în raport cu impactul asupra 
mediului, sunt diferitele certificări internaționale (ex. Forest 
Stewardship Council - FSC Forest Management certification 
pentru hârtie, Rainforest Alliance și Fairtrade pentru cacao, 
ceai, cafea, Roundtable for Sustainable Palm Oil – RSPO 
pentru uleiul de palmier, etc).

2

Practici circulare 
implementate în mediul 
de afaceri

https://fsc.org/en
https://fsc.org/en
https://www.rainforest-alliance.org/why-certification/
https://www.fairtrade.net/standard
https://rspo.org/certification


7

2.1 Practici referitoare la materia primă, 
materialele și ambalajele utilizate

Reducerea cantității de materii prime/materiale și a deșeurilor rezultate în urma 
procesului de producție/ambalare este cea mai importantă direcție de acțiune pentru 
producătorii de băuturi răcoritoare și alcoolice.

În privința ambalajelor utilizate, Coca-Cola HBC are în portofoliu ambalaje 
reutilizabile, atât primare (sticla), cât și secundare (navete, paleți) și utilizează PET 
100% reciclat pentru îmbutelierea portofoliului de ape minerale Dorna și Poiana 
Negrii. Ursus Breweries folosește materii prime din surse virgine controlate (de 
exemplu, nisip) și conținut reciclat pentru producerea sticlei, precum și folii de plastic 
cu 25% plastic reciclat ca ambalaj secundar pentru dozele de bere. Cel mai mare 
conținut reciclat la ambalajele primare se regăsește în dozele de aluminiu (50%) și 
ambalajele de sticlă.

Ambele companii utilizează ambalaje din carton 
sustenabil. Coca-Cola HBC a introdus cartonul de tip 
KeelClip pentru dozele de băuturi răcoritoare, care provine 
din surse certificate FSC sau PEFC, iar Ursus Breweries 
folosește de anul trecut baxul de carton și tăvița pentru 
doze produse din 100% materiale reciclate. 

Coca-Cola HBC și Ursus Breweries au folosit o cantitate mai mică de plastic în 
ambalajele produselor prin reducerea greutății acestora. Cele două companii, precum 
și Bergenbier au optimizat procesele de producție ce au condus la eficientizarea 
consumului de  apă (de exemplu cea utilizată pentru spălarea instalațiilor de 
producere și stocare și pentru igienizarea spațiilor și suprafețelor) și energie, abur 
și CO2. Bergenbier se concentrează pe micșorarea amprentei de carbon printr-un 
program generator de autonomie și control în activitatea fabricii din Ploiești. 

Materia primă pentru producerea băuturilor oferite de către Coca-Cola HBC și 
Ursus Breweries este atent selectată, grație unor măsuri adoptate pentru a asigura 
sustenabilitatea atât a produselor, cât și a politicilor și practicilor implementate 
de către furnizori. Zahărul și alte ingrediente utilizate la producerea băuturilor din 
portofoliul Coca-Cola HBC provin din surse agricole sustenabile, iar materia primă 
pentru cafeaua Costa provine din culturi certificate Rainforest Alliance. La nivel 
regional, Grupul Asahi din care Ursus Breweries face parte este în strânsă legătură 

Producători 
băuturi

Sistemul KeelClip
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2.1 Practici referitoare la materia primă, 
materialele și ambalajele utilizate

cu fermierii pentru a se asigura că cerealele achiziționate respectă reglementările 
europene și provin din agricultura sustenabilă. 

Cantitatea de deșeuri este redusă prin diverse procese implementate la nivelul 
companiilor. De exemplu, Coca-Cola HBC reciclează 94% din deșeurile rezultate în 
urma producerii materiei prime (deșeuri de producție – menajere, plastic, metal, 
lemn) printr-un sistem de colectare în fabrici împărțit pe fluxuri de deșeuri. Totodată, 
compania asigură infrastructura necesară pentru colectarea acestora de către 
operatori economici autorizați, iar deșeurile care nu pot fi reciclate sunt valorificate 
energetic. Ursus Breweries a implementat măsuri pentru reutilizarea anumitor 
materiale, cum ar fi cerealele care, după utilizarea în prima etapă a preparării berii, 
sunt separate în instalații și redirecționate către sectorul zootehnic. 

Bergenbier nu a mai trimis la groapa de gunoi niciun fel de deșeu menajer, procentul 
de valorificare fiind de 100%, fie prin reciclare, fie prin valorificare energetică. În 
2020 au fost generate 4089 tone de deșeuri, dintre care 4089 tone au fost reciclate 
(direct și prin transfer de responsabilitate), iar 0,15 tone au fost eliminate în mod 
controlat.

Retail

Carrefour România, unul dintre marii retaileri prezenți pe piață, utilizează diverse 
materii prime/materiale din surse virgine/reciclate, cum ar fi:

Ambalaje de hârtie/
carton certificate FSC

Produse de hârtie 
certificate FSC

Pet reciclat rPET

Plastic reciclat provenit din deșeurile 
reciclabile rezultate operațional – de ex. 

la sacii menajeri

Carton reciclat provenit din deșeurile 
reciclabile rezultate din operațional. 
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2.1 Practici referitoare la materia primă, 
materialele și ambalajele utilizate

Carrefour adoptă măsuri pentru modificarea structurii și greutății ambalajelor, 
precum și de înlocuire a plasticului cu alternative prietenoase cu mediul, cum ar 
fi ambalajele din hârtie/carton sau ambalajele compostabile sau reutilizabile (de 
exemplu, în zona de produse fresh – legume/fructe, gastro, măcelărie). În zona de 
e-commerce, Carrefour va înlocui în 2022 folia cu bule cu carton franjurat și cutii de 
carton reciclat. 

Pentru creșterea nivelului de colectare și procesare a deșeurilor, compania a 
modificat structura și fluxul deșeurilor generate în mod operațional. Au fost 
multiplicate punctele de colectare, a fost crescut gradul de atractivitate a acestor 
puncte prin utilizarea unui vizual mult mai prietenos și colorat de instruire și bune 
practici. Carrefour a implementat și un sistem de gameification pentru a recompensa 
angajații care sunt preocupați de colectarea separată corectă a deșeurilor. 

Sustenabilitatea materiei prime este asigurată prin auditarea tuturor furnizorilor, 
folosirea unui sistem propriu de trasabilitate și realizarea unei selecții de bune 
practici și furnizori în baza unor criterii implementate la nivel de grup. 

IKEA România utilizează materiale și materii prime din surse virgine și reciclate, 
care contribuie și la reducerea utilizării anumitor tipuri de materiale și resurse:

Lemn – certificat FSC și conform 
standardului intern IKEA IWAY. Este 
utilizat și lemnul reciclat și materiale 

alternative, specii de cultură (bambus). 
Reducerea cantității utilizate se 

realizează și prin design-ul produselor. 

Bumbac – certificat Better Cotton 
Initiative (BCI). Compania utilizează și 
bumbac reciclat și alte fibre textile (in, 

cânepă, urzică, lână, lyocell, etc.) 

Ulei de palmier 
certificat RSPO

Pește și fructe de 
mare – certificate 

ASC, MSC

Ceai, cacao, cafea – 
certificate UTZ

Folie de polietilenă 
de înaltă densitate 

(HDPE)

Poliester – înlocuiește alte 
tipuri de plastic în mai 
multe produse IKEA

Sticlă Ambalaje din miceliu de 
ciuperci pentru reducerea 

utilizării polistirenului 
expandat

https://bettercotton.org/who-we-are/
https://bettercotton.org/who-we-are/
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2.1 Practici referitoare la materia primă, 
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În general, IKEA proiectează produsele într-o manieră care să necesite o cantitate 
cât mai mică de ambalaj. Totodată, în procesele de obținere a materiei prime, 
utilizează energia regenerabilă și eficientizează utilizarea apei prin colectarea apei de 
ploaie și reutilizarea apei în procesele industriale. 

Lidl România are o gamă de produse cu certificări variate, ce atestă faptul că 
acestea au fost produse în mod responsabil și sustenabil, cu materii prime din surse 
virgine controlate sau reciclate. Printre produsele cu certificări se numără:

De asemenea, lanțul de supermarketuri oferă spre vânzare și produse textile 
realizate din rPET și produse cosmetice care nu conțin microplastic.

Lidl vizează și reducerea ambalajelor utilizate la articolele marcă proprie, încearcă 
să le facă mai reciclabile și să folosească materii prime mai sustenabile sau de tip 
reciclat. Două exemple în acest sens sunt săculeții reutilizabili de la raionul legume și 
fructe și sacoșa reutilizabilă din material reciclat. 

Sigla ”Responsibly packed” este aplicată tuturor ambalajelor de produs care au fost 
îmbunătățite, în sensul că îndeplinesc cel puțin una dintre următoarele condiții:

Reciclabilitate de 
cel puțin 80%

Economii de 
volum sau 
greutate la nivelul 
materialului de 
ambalare de cel 
puțin 10%

Minim 30% conținut de 
material reciclat

Utilizarea materialelor 
alternative (ambalajele 
realizate din materiale 
plastice bazate pe 
biomateriale și/sau 
biodegradabile, denumite în 
mod colectiv ”bioplastice”). 

Eticheta  
“Responsibly packed”

Cacao, cafea, ceai – 
certificarea pentru 

produse organice UE 
- BIO, certificarea UTZ, 
standardele Fairtrade, 
certificarea Rainforest 

Alliance

Pește și crustacee – 
certificările oferite de 

Aquaculture Stewardship 
Council (ASC) și Marine 

Stewardship Council 
(MSC)

Articole din celuloză și 
toate ambalajele din hârtie 

și carton ale produselor 
Lidl – certificarea Forest 
Management oferită de 

Forest Stewardship Council 
(FSC)

 Ulei de palmier – 
certificarea oferită de 

Roundtable on Sustainable 
Palm Oil (RSPO)

Bumbac – BIO Cotton, 
certificarea Cotton made 
in Africa (CmiA) oferită 

de fundația Aid by Trade, 
certificarea Global Organic 
Textile Standard (GOTS)

https://ec.europa.eu/info/food-farming-fisheries/farming/organic-farming/organic-logo_en
https://ec.europa.eu/info/food-farming-fisheries/farming/organic-farming/organic-logo_en
https://ec.europa.eu/info/food-farming-fisheries/farming/organic-farming/organic-logo_en
https://www.rainforest-alliance.org/utz/
https://www.fairtrade.net/standard
https://www.rainforest-alliance.org/why-certification/
https://www.rainforest-alliance.org/why-certification/
https://www.asc-aqua.org/what-we-do/about-us/about-the-asc/
https://www.asc-aqua.org/what-we-do/about-us/about-the-asc/
https://www.msc.org/standards-and-certification/developing-our-standards
https://www.msc.org/standards-and-certification/developing-our-standards
https://www.msc.org/standards-and-certification/developing-our-standards
https://fsc.org/en/forest-management-certification
https://fsc.org/en/forest-management-certification
https://fsc.org/en/forest-management-certification
https://fsc.org/en/forest-management-certification
https://rspo.org/certification
https://rspo.org/certification
https://rspo.org/certification
https://cottonmadeinafrica.org/en/standards-verification-system/
https://cottonmadeinafrica.org/en/standards-verification-system/
https://global-standard.org/certification-and-labelling/certification
https://global-standard.org/certification-and-labelling/certification
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2.1 Practici referitoare la materia primă, 
materialele și ambalajele utilizate

Compania oferă și o serie de produse în care au fost integrate materiale reciclate, fie 
în ambalaje, fie în produsul în sine

Împreună cu PreZero, divizia de mediu a Grupului Schwarz din care face parte, Lidl 
România a introdus din 1 aprilie 2021, pentru prima dată în sortimentul său de 
produse de tip in-and-out, articole de uz casnic realizate din cel puțin 95% plastic 
reciclat. 

Lidl și-a luat și câteva angajamente pentru a crește sustenabilitatea produselor 
pe care le oferă. Ca parte a strategiei sale REset Plastic, compania își propune ca, 
până la sfârșitul anului 2025, ambalajele de plastic ale produselor marcă proprie 
să conțină 25% material reciclat. În plus de la finalul anului 2021, Lidl România nu 
mai folosește plastic negru (greu de reciclat) în ambalarea produselor marcă proprie 
achiziționate local și își propune să crească semnificativ capacitatea acestor ambalaje 
de a fi reciclate. 

Ca parte a aceleași strategii, Lidl își propune și să 
optimizeze ambalajele folosite pentru carnea ce 
provine de la furnizorii locali. Astfel, de la finalul lunii 
aprilie 2021, toate produsele din carne de la furnizorii 
români sunt vizate de această modificare de ambalaj, 
incluzând aici peste 90 de articole, atât din sortimentul 
permanent, cât și din promoțiile de tip in-and-out. 
Noile caserole contribuie la obiectivul Lidl România 
de a reduce consumul de plastic deoarece, în funcție 
de dimensiunea caserolei, consumul de plastic pentru 
ambalarea fiecărui articol este redus cu 17% până la 
40% față de soluțiile utilizate anterior. 

În plus, noile caserole au capacitatea de a fi reciclate în proporție maximă și pot fi 
colectate împreună cu deșeurile din plastic. Caserolele vin și cu o folie de tip Easy 
Open, iar absorbantul clasic din ambalajele produselor de carne roșie va fi înlocuit 
cu un nou tip de absorbant celulozic care are capacitatea de a fi reciclat. Atmosfera 
protectoare în care este ambalat produsul de carne, precum și designul caserolei 
permit păstrarea calității și prospețimii produsului un timp mai îndelungat. 

 Hârtie igienică din 
material reciclat

 Ambalajele unor produse 
de curățenie realizate din 

PET reciclat

 Ambalajul burgerului 
vegan Next Level Burger 

este neutru din punct 
de vedere climatic, din 

producerea lui rezultând 
zero emisii de CO2.

Noua caserolă Lidl  
pentru carne.
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Apa Viva cu 
ambalaj rPET, 

produs din 
100% plastic 

reciclat;

 Soluțiile de parbriz 
OMV și Petrom sunt 
ambalate în pungi 
în locul bidoanelor 

obișnuite, reducând 
astfel cu 70% 

cantitatea de plastic 
utilizată pentru fiecare 

produs;

OMV Petrom Marketing oferă din 2016, în toate stațiile de distribuție a 
carburanților, cafea cu certificare Fairtrade. Marea majoritate a produselor OMV și 
Viva poartă semnul Green Point. Comercializează și diverse produse cu ambalaje din 
surse reciclate:

În această vară va lansa alte produsele 
auto sub brand-ul OMV care vor folosi PET 
100% reciclat:

 Pungile pentru 
cumpărături oferite 
clienților sunt din 
hârtie sau pe bază 

de amidon;

 Produsele 
alimentare 

vândute în cadrul 
restaurantelor din 
stațiile OMV sunt 

ambalate în carton.

 OMV SOL CURĂȚARE INSECTE 500ML

 OMV SOL CURĂȚARE GEAMURI 500ML

 OMV SOL ANTIÎNGHEȚ 500ML

 OMV SOL CURĂȚARE TEXTILE 500ML
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În privința segmentului de e-commerce, eMAG oferă câteva exemple de practici 
sustenabile aplicate proceselor de ambalare, depozitare, și livrare, precum și 
serviciilor conexe asociate comenzilor. Pungile de plastic și cutiile de carton sunt 
100% reciclate și reciclabile. 

Transferul de marfă între showroom-uri este realizat în cutii de plastic reutilizabile, 
iar coletele sunt depozitate/transportate în cutii de metal care sunt refolosite. 
Centrele logistice eMAG sunt certificate prin metoda de evaluare BREEAM (Building 
Research Establishment’s Environmental Assessment Method), o colecție de 
standarde care urmărește obținerea unui impact redus asupra mediului și a unor 
condiții de confort superioare.

eMAG a digitalizat procesele birocratice asociate relațiilor cu clienții și partenerii în 
vederea reducerii cantității de hârtie utilizată. Astfel, facturile și garanțiile aferente 
produselor vândute de eMAG sunt emise în format electronic. 

În serviciile de ospitalitate, din rândul membrilor Federației Industriei Hoteliere 
din România (FIHR), majoritatea operatorilor au declarat că au adoptat măsuri 
privind creșterea nivelului de colectare și procesare a deșeurilor, au redus utilizarea 
anumitor tipuri de materiale, reutilizează anumite materiale sau preferă produse 
din materiale reciclate. Produsele de plastic, cum sunt paiele, sticlele de băuturi 
sau vesela sunt cele mai întâlnite produse la care operatorii din sector au renunțat 
dinainte de implementarea legislației specifice sau a căror utilizare o descurajează 
(de ex. paiele sunt oferite doar la cerere). Cutiile de carton, ambalajele de plastic, 
lemn sau sticlă folosite la transport și depozitare sunt reutilizate. Produsele din 
materiale reciclate cel mai des întâlnite sunt hârtia igienică, ambalajele pentru 
facilitățile oferite clienților în camere, hârtia A4 multifuncțională. Totodată, sunt 
utilizate capsule de cafea, pahare și pungi biodegradabile. 

Comerț 
electronic

Horeca

https://www.breeam.com/
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2.1 Practici referitoare la materia primă, 
materialele și ambalajele utilizate

Accor Hotels colectează tot ceea ce înseamnă deșeuri vegetale din zona de 
alimentație publică, care sunt apoi transformate în compost de către o firmă 
externă, o fermă agricolă, de unde operatorul achiziționează ulterior legume de 
sezon. Totodată, au fost implementate soluții digitale de economisire a hârtiei prin 
sisteme online de check-in și check-out și au renunțat la folosirea broșurilor. De 
exemplu, în camere toate informațiile pot fi accesate în sistem digital. Tot în camere 
au fost amplasate mesaje pentru a încuraja oaspeții să refolosească prosoapele 
pentru a reduce consumul de apă. Banii economisiți sunt transferați către fundația 
Mihai Eminescu Trust, care, cu aceste sume colectate la nivel european de către 
grupul ACCOR, a reușit să planteze în România peste 2.5 milioane de copaci. 
 
În 2021 s-au plantat 200.000 de puieți, ducând totalul la 2.5 milioane. 

Pentru a utiliza cât mai eficient materia primă și pentru a reduce risipa, Continental 
Hotels a implementat măsuri pentru îmbunătățirea controlului inventarului, 
respectiv menținerea unei evidențe clare cu privire la termenele de valabilitate pe 
categorii de produse și utilizarea cu prioritate a celor care se apropie de termenul 
limită. Legumele și fructele rămase pe stoc sunt prelucrate și conservate. Lenjeria 
casată este reintrodusă în fluxul de activitate sub formă de lavete pentru operațiuni 
de curățenie, iar în băi sunt afișate informări cu privire la încurajarea oaspeților de 
a refolosi prosoapele în vederea diminuării consumului de apă, curent și detergent. 
Operatorul a înlocuit o parte din mașinile din parcul auto cu mașini electrice și mașini 
cu normă de poluare EURO 6, a montat stații de încărcare pentru mașini electrice 
la fiecare hotel și s-a înscris într-un proiect pentru achiziția și implementarea de 
panouri solare. 

Pentru a evita generarea excesivă de deșeuri din ambalaje, sunt preferate produsele 
și materia primă în cantități cât mai mari (vrac), atât pentru utilizarea la prepararea 
produselor alimentare, cât și produsele utilizate în alte scopuri (de ex. săpunul 
lichid). 

În camere și/sau în spațiile comune, operatorii hotelieri au optat pentru instalarea de 
economizatoare și senzori la bateriile de lavoar, corpuri de iluminat, și aparate de aer 
condiționat inteligente pentru eficientizarea consumului de apă și electricitate. 
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2.1 Practici referitoare la materia primă, 
materialele și ambalajele utilizate

În sectoarele de servicii (bancar, asigurări, distribuție gaze) companiile au 
eficientizat utilizarea anumitor produse și echipamente, de exemplu prin digitalizarea 
comunicării și proceselor interne, reducând astfel cantitatea de hârtie utilizată. 
Produsele de plastic au fost înlocuite cu unele din materiale biodegradabile și a fost 
implementată colectareav deșeurilor de către angajați. Pentru a asigura eficiența 
energetică, s-a optat pentru folosirea prizelor inteligente și înlocuirea becurilor cu 
leduri. 

ING Bank România a negociat cu proprietarul clădirii asigurarea energiei electrice 
exclusiv din surse regenerabile. 
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2.2 Practici referitoare la designul 
de produse și servicii

Economia 
circulară în 
businessul 
românesc

2.2 

Practici referitoare 
la designul de 
produse și servicii
Economia circulară și practicile asociate au un impact asupra 
tuturor aspectelor operaționale ale unui business. Unul dintre 
elementele cheie prin care o afacere poate face tranziția către un 
model de business circular este designul de produs. 
Obiectivele designului de produs într-un model circular 
trebuie să fie:

Scopul final al designului de produs este extinderea duratei 
de viață, prin crearea unui produs de care consumatorul să se 
atașeze, unul cu o durabilitate extinsă, ale cărui componente pot 
fi reparate sau înlocuite, sau un produs care poate fi îmbunătățit 
și adaptat mai multor funcții.

Reducerea 
materiei prime

Extinderea 
perioadei de 
utilizare atât a 
produsului, cât și 
a materialelor

Designul 
să permită 
reutilizarea 
materialelor

Producători băuturi

Producătorii de băuturi alcoolice și non-alcoolice au 
declarat că implementează conceptul de design circular cu 
scopul de a reduce, reutiliza, refabrica sau recicla parte din 
materialele utilizate în producție. De exemplu, Coca-Cola 
HBC a modificat culoarea sticlei de Sprite din verde în 
transparent pentru a fi mai ușor de reciclat. 

Sticla de Sprite transparentă
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2.2 Practici referitoare la designul 
de produse și servicii

Prin specificul activității, IKEA România oferă exemple multiple de design al 
produselor care să se înscrie în obiectivele economiei circulare:

De asemenea, IKEA facilitează dezasamblarea produselor, oferind în pachetul cu 
produsul uneltele necesare (tip inbus), cât și instrucțiunile de montaj/demontaj, care 
sunt disponibile și online. Pentru eficientizarea transportului prin design, produsele 
sunt proiectate astfel încât să poată fi transportate și dezasamblate, în pachete 
plate, iar pentru obiectele mici ambalarea în sisteme multipack, care optimizează 
utilizarea spațiului la transport. 

Design pentru a întreține și repara produsul cât mai ușor – produsele 
sunt modulare, iar compania oferă piese de schimb și accesorii de 
întreținere. 

Design pentru a menține atractivitatea și utilitatea produselor o perioadă 
mai lungă de timp – IKEA și-a propus să ofere produse atractive și 
funcționale pe care consumatorii să își dorească să le păstreze cât mai 
mult timp.

Design pentru creșterea calității și duratei de viață a unui produs 
– compania utilizează materiale de calitate înaltă și oferă garanții 
extinse pentru anumite categorii. De exemplu, buretele pentru saltele 
beneficiază de o garanție de 25 de ani, plăcile aglomerate pentru 
bucătării au o garanție de 10 ani, iar oțelul pentru oale, cratițe, tăvi de 5 
ani. 

(Re)design pentru eliminarea substanțelor periculoase – IKEA menține 
și actualizează permanent liste cu substanțe periculoase, unele interzise 
complet, unele utilizate în cantități foarte mici. Totodată, întreprinde 
acțiuni de cercetare-dezvoltare pentru găsirea unor materiale noi 
și procedee inovatoare care să nu implice folosirea substanțelor 
periculoase. Întreg lanțul de producție este controlat și sunt întreprinse 
și controale aleatorii pe loturi de produse.

Retaileri

Conceptul de design circular este implementat și de operatorii din sectorul de retail, 
însă regăsim și design de produs pentru utilizarea cât mai eficientă a spațiului în timpul 
transportului și pentru creșterea ciclului de viață a produselor. 
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2.2 Practici referitoare la designul 
de produse și servicii

Horeca

Ilustrativă pentru implementarea conceptului de design circular în sectorul Horeca 
este inițiativa Grupului ACCOR. Programul de reducere a risipei alimentare se 
extinde în toate etapele activității de business, de la achiziționarea materiei prime 
la producția, servirea clienților și reutilizarea deșeurilor de origine vegetală prin 
transformarea lor în compost. 

Pe terasa hotelului a fost creată și o grădină urbană, unde sunt plantate diverse 
plante aromatice și legume, care sunt folosite direct în bucătărie. În grădina urbană 
sunt și 2 meri care au fost aduși dintr-o livadă din Transilvania (Viscri), plantați cu 
banii economisiți din consumul de apă și detergent, inițiativă descrisă în prima parte 
a acestui raport. 
 

În sectorul utilităților, Delgaz Grid a adoptat o politică de înlocuire a conductelor 
clasice din oțel cu cele din polietilenă, facilitând astfel întreținerea și repararea 
produsului. 

Grădina urbană de pe terasa Novotel
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2.3 Măsuri implementate în procesul 
de producție și distribuție

2.3 

Măsuri 
implementate 
în procesul de 
producție și 
distribuție
În această categorie am identificat câteva aspecte cu 
dimensiune trans-sectorială, pentru care au fost adoptate 
măsuri. Reducerea emisiilor generate în procesul de 
distribuție pare să fie una dintre aceste preocupări, alături de 
creșterea gradului de automatizare, robotizare și digitalizare 
pentru utilizarea mai eficientă a resurselor în procesul de 
producție. 

Coca-Cola HBC, în parteneriat cu un distribuitor, a 
modernizat flota de camioane cu 3 camioane care folosesc 
gaz natural comprimat (GNC) în locul combustibililor 
tradiționali, reducând astfel cu 15% emisiile de dioxid de 
carbon. A fost un proiect pilot cu perspective de extindere 
în viitor. Rețeaua internă de distribuție între fabrici și 
depozite este schițată astfel încât cursele să nu fie extrem 
de lungi pentru a reduce consumul de combustibil și emisiile 
generate. 

Economia 
circulară în 
businessul 
românesc
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2.3 Măsuri implementate în procesul 
de producție și distribuție

În 2020, Lidl a colaborat exclusiv cu transportatori care au camioane echipate cu 
motoare Euro 5 și Euro 6 și în continuare își propune să reducă distanța medie dintre 
depozite și magazine pentru a reduce consumul de combustibil și cantitatea de 
emisii. Acest obiectiv se va realiza și odată cu deschiderea celui de-al 6-lea depozit, 
în Fundeni, în 2022. 

Răscumpărarea unor produse deja utilizate reprezintă o altă măsură adoptată în 
special în sectorul de retail. IKEA România are un program de buy-back pentru 
mobilă, iar eMAG are unul pentru electrocasnice, pe lângă participarea la programul 
guvernamental Rabla Electrocasnice. 

Green Delivery și Serviciul easybox la Sameday, companie din 
cadrul grupului eMAG

Livrarea last-mile a unui produs comandat online este una din sursele emisiilor de 
CO2 generate de către sectorul comerțului electronic. Pentru reducerea acestor 
emisii, în 2018, eMAG a implementat serviciul de livrare la easybox, o rețea de 
dulapuri digitale securizate ce păstrează în siguranță coletele până când acestea 
sunt preluate de clienți. Livrarea unui colet la easybox generează de până la 
6 ori mai puține emisii comparat cu livrările în showroom sau oficiul poștal. 
În prezent, rețeaua easybox numără 2.386 de unități în România și Ungaria, 
contribuind la reducerea traficului în orașe și la diminuarea emisiilor generate în 
urma livrării last-mile. 

De asemenea, în 2020 Sameday a lansat serviciul eMAG Green Delivery, bazat 
pe livrarea coletelor cu automobile 100% electrice în București și județul 
Ilfov. Din momentul implementării și în cursul unui an, serviciul a contribuit 
la reducerea cu mai mult de 6% a emisiilor generate de lucrările last-mile. 
Nu în ultimul rând, stațiile de încărcare sunt alimentate cu energie din surse 
regenerabile. 

Sistemul de buy-back de la IKEA

Clienții IKEA își pot revinde mobilierul achiziționat de la retailer cu condiția ca 
acesta să fie nemodificat și complet asamblat. Piesele de mobilier care sunt 
eligibile pentru acest program sunt cele destinate depozitării (dulapuri de birou, 
șifoniere, comode, corpuri cu rafturi), bibliotecile și etajerele, mesele, birourile, 
scaunele. Pentru a obține o ofertă inițială, clienții trebuie să urmeze pașii din 
instrumentul de buy-back. Piesa de mobilier trebuie dusă în cel mai apropiat 
magazin IKEA complet asamblată, unde va fi supusă unei evaluări finale care 
va confirma oferta primită online. Suma cu care este răscumpărat produsul este 
încărcată pe un card ce poate fi utilizat în magazinele IKEA timp de 3 ani. 
Mobilierul second-hand răscumpărat de la clienți este revândut în zona dedicată 
articolelor uzate, la același preț cu care a fost răscumpărat, la care se adaugă 
TVA-ul. 

Există și posibilitatea predării mobilierului care nu este eligibil pentru programul 
de buy-back pentru a fi reciclat/eliminat în orice mod ecologic care este disponibil. 

https://www.ikea.com/ro/ro/customer-service/services/buy-back-resell/buy-back-si-revanzare-pube4a38b30
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de producție și distribuție

Pe lângă mobilierul răscumpărat de la client prin sistemul buy-back, IKEA România 
valorifică și articolele deteriorate expuse în Showroom. Un departament specializat 
pentru prevenirea deșeurilor preia, evaluează și pregătește articolele deteriorate 
expuse în Showroom sau returnate de clienți, în vederea scoaterii la vânzare. În anul 
financiar 2020, 57% dintre articolele deteriorate, returnate și ieșite din gamă au fost 
valorificate prin reîmpachetare și revânzare în zona Hub Circular. 

Pentru a reduce risipa de ambalaje în procesul de distribuție, retailerii au apelat la 
diverse metode, cum ar fi:

• Proiectarea produselor astfel încât să permită ambalarea în pachete plate (cutii 
paralelipipedice) sau multipack-uri, astfel încât să poată fi utilizat optim și spațiul 
din camionul sau containerul folosit pentru transport (IKEA România);

• Reducerea ambalajului, păstrând același gramaj de produs, și introducerea 
pungilor de dimensiuni mai mici în zona de brutărie, zona transparentă a acestor 
pungi fiind totodată realizată din material biodegradabil (Lidl)

Companiile au indicat faptul că utilizează materiale sustenabile (reciclabile, 
biodegradabile, de alt tip) și în ambalajele utilizate pentru împachetarea produselor 
în procesul de distribuție, o practică ce se regăsește în special în sectorul de retail și 
cel de producție a băuturilor. Pentru produsele alimentare, sunt folosite tot mai des 
ambalaje compostabile (la măcelărie, pește, legume și fructe), iar pentru cele non-
alimentare cartonul, plasticul, hârtia reciclabilă, material de umplutură biodegradabil 
(de exemplu, din miceliu de ciuperci). Transferul de marfă între locațiile fizice ale 
operatorilor sau către clienți se realizează cu cutii de plastic/metal reutilizabile (de 
exemplu, eMAG). 

Lidl - paleți reutilizabili

Alături de CHEP, Lidl a extins colaborarea în privința utilizării în comun a paleților 
reutilizabili, contribuind astfel la reducerea nu doar a paleților folosiți în operațiunile de 
ambalare, ci și a celor din activitățile de transport și depozitare. Conform certificatului de 
sustenabilitate eliberat de CHEP România pentru anul 2020, prin serviciul de reutilizare a 
paleților Lidl a obținut următoarele rezultate: 

• 640 de copaci au fost salvați de la tăiere (față de 459 în anul anterior);

• Gradul de poluare a fost redus cu 798.298 kg eCO2 (față de 569.948 kg eCO2)

• Cantitatea de deșeuri a fost redusă cu 71.928 kg (față de 50.965 kg). 

În ceea ce privește materialele sustenabile și consumul responsabil, retailerul 
online de fashion, Fashion Days, parte a grupului eMAG, comercializează produse 
ce îndeplinesc criterii de sustenabilitate. Acestea pot fi identificate în site printr-o 
etichetă specială asociată și, respectiv, printr-un filtru dedicat. Pentru a prelungi 
durata de folosință a articolelor vestimentare, platforma Fashion Days a derulat 
campania de donații #DonationDays, care ajută familiile nevoiașe și contribuie 
simultan la economia circulară. 
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2.4 

Măsuri 
implementate în 
vederea utilizării 
produsului/
serviciului
Pentru a decupla creșterea economică de utilizarea 
resurselor, principiile economiei circulare prevăd creșterea 
duratei de viață a produselor prin design-ul produselor 
care să permită repararea, îmbunătățirea, să aibă un 
caracter modular. Pe lângă implementarea acestor concepte 
în design-ul de produs, companiile care au răspuns la 
chestionarul elaborat de Concordia au indicat faptul că oferă 
și produse/servicii care să faciliteze utilizarea îndelungată a 
produselor oferite. 

Economia 
circulară în 
businessul 
românesc
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2.4 Măsuri implementate în vederea 
utilizării produsului/serviciului

Auchan România desfășoară constant acțiuni de conștientizare a unui consum 
responsabil, aliniate la viziunea companiei, inclusiv în zona economiei circulare. 
Printre cele care își propun să crească durata de viață a produselor se numără: 

”O nouă viață” - Auchan România 
încurajează un stil de viață responsabil 
și a devenit primul retailer local 
care a implementat un proiect de 
economie circulară destinat articolelor 
vestimentare. Din martie 2021, 
Auchan a inclus în oferta sa, pe lângă 
colecțiile de haine deja existente în 
hipermarketurile sale, și o selecție de 
haine pre-purtate, în stare perfectă 
de comercializare, prin parteneriate 
cu magazine locale specializate. Toate 
produsele vestimentare comercializate 
sunt colectate, selectate cu atenție și 
igienizate în conformitate cu standardele 
în vigoare. Proiectul prin intermediul 
căruia hainele deja purtate sunt 
reutilizate are la bază cele trei principii 
ale economiei circulare – reducerea, 
refolosirea și reciclarea obiectelor 
vestimentare, încurajând clienții să 
achiziționeze haine care au mai fost 
îmbrăcate. Vânzările generate în proiect 
arată faptul că românii sunt dispuși 
să adopte un astfel comportament de 
consum și înțeleg importanța acestuia.

Proiectul de ”Reciclare și Colectare 
a Textilelor”, inițiativă prin care 
Auchan a amplasat în exteriorul 
hipermarketurilor sale containere 
speciale unde pot fi donate produse 
textile aflate în stare bună, fie pentru 
reciclare, fie pentru ajutarea familiilor 
defavorizate. Produsele pot fi aduse în 
containerul special pentru textile instalat 
în exteriorul hipermarketurilor. Acestea 
sunt colectate periodic, igienizate și 
sortate. În urma sortării se decide dacă 
hainele și încălțămintea vor merge către 
pre-reciclare (și ulterior reciclare) sau 
donare către Crucea Roșie pentru a 
ajunge la familii defavorizate.

Un parteneriat cu start-up-ul fenix.
ro, prin care Auchan a instalat în două 
magazine din București stand-uri de la 
care pot fi achiziționate smartphone-uri 
recondiționate.
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După cum am menționat și în secțiunea anterioară, există retaileri care oferă servicii 
de buy-back și operează magazine ce oferă acces preferențial la bunuri reutilizabile. 
Pe lângă IKEA România, și eMAG oferă posibilitatea clienților de a cumpăra produse 
resigilate, la preț redus. Acestea sunt funcționale, fără probleme din punct de vedere 
tehnic sau estetic, dar pot avea mici urme de utilizare, ambalaj deschis. Produsele 
sunt verificate de către Depanero înainte de a fi oferite în secțiunea de resigilate. 

În cursul anului 2021, eMAG a investit în start-up-ul românesc din economia 
circulară Flip.ro, o platformă online dedicată achiziționării smartphone-urilor second-
hand și recondiționate. 

Pentru a facilita repararea sau îmbunătățirea produselor, IKEA oferă gratuit sau la 
prețuri modice piese de schimb (șuruburi, fitinguri), scânduri și plăci aglomerate.

În sectorul de retail, clienții sunt încurajați să opteze pentru ambalaje reutilizabile, 
cum ar fi săculeții pentru fructe și legume, prin amplasarea acestora în sectoarele din 
magazine dedicate acestor produse. 

În sectorul HORECA, Accor Hotels a indicat faptul că începând cu 2022 vor renunța 
la produsele cosmetice în miniatură puse la dispoziția clienților în cameră, care vor 
fi înlocuite cu dozatoare mai mari pentru săpun, șampon, gel de duș. Acestea vor fi 
reumplute pe măsura consumului.

Depanero – servicii de reparații 

Depanero este cea mai mare firmă de service din România în domeniile electro-
IT, electrocasnice mici și mari, tablete și telefoane mobile, parte din grupul eMAG. 
Compania oferă servicii de reparații pentru o gamă foarte variată de produse, de 
la telefoane, tablete, televizoare, aparate foto, laptopuri, echipamente de rețea, 
până la aspiratoare, mașini de spălat rufe sau vase, frigidere, aer condiționat, 
purificatoare de aer, centrale termice. Astfel, Depanero contribuie la încurajarea 
unui consum responsabil în rândul clienților și la reducerea cantității de deșeuri 
electronice și electrocasnice prin repararea și reutilizarea produselor.

Pentru a încuraja clienții să aleagă repararea unui produs în detrimentul înlocuirii 
acestuia cu unul nou, Depanero oferă servicii care să faciliteze întregul proces, 
cum ar fi: service gratuit la domiciliu, pick-up & return gratuit, reparații rapide 
și status tracking, achiziție retroactivă a serviciului și un cost accesibil. De 
asemenea, compania oferă serviciul de garanție extinsă, care asigură extinderea 
perioadei de garanție standard a produselor oferită de producători, cu unul sau doi 
ani, precum și garanție la reparație.
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Măsuri 
implementate în 
faza încheierii 
ciclului de viață
Pe lângă prelungirea ciclului de viață al produselor, un 
alt principiu urmărit de practicile de economie circulară îl 
reprezintă reducerea cantității de deșeuri, obiectiv ce poate 
fi îndeplinit prin colectarea în vederea reutilizării, schimbării 
utilizării sau reciclării, dar și prin punerea pe piață a 
produselor biodegradabile. 

Majoritatea companiilor respondente, indiferent de 
sectorul în care își desfășoară activitatea, au indicat că 
implementează măsuri de colectare a produselor pentru 
reciclare/reutilizare. Atât retailerii, cât și cei din industria 
HORECA, colectează selectiv sticla, plasticul și cartonul, 
dozele de aluminiu, iar deșeurile vegetale sunt colectate 
pentru compost. 

Auchan România derulează campania ”Și mama 
reciclează”, lansată împreună cu Can Pack Recycling și 
Asociația Alucro în 2016 și încurajează clienții să recicleze 
dozele de aluminiu. Până în prezent, s-au reciclat peste 
2,3 milioane de doze, iar în 2020 au fost reciclate peste 
61 de tone de aluminiu. În prezent, Auchan oferă clienților 
posibilitatea de a recicla electronicele și electrocasnicele 
în cadrul magazinelor din toată țara. Orice persoană poate 
aduce la Auchan bunurile uzate, care vor fi trimise mai 
departe spre colectori autorizați să recicleze produsele 
sau să le transforme în produse noi. Sezonier, compania 
desfășoară și campanii de buy-back prin care clienții primesc 
în schimb vouchere de reducere dacă aduc produse DEE la 
Auchan.
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Tot Auchan, împreună cu partenerii săi, a extins programul de reciclare a uleiului 
uzat început în octombrie 2019 pe termen nelimitat, astfel toate hipermarketurile 
Auchan devenind puncte de colectare pentru consumatorii casnici. Proiectul 
contribuie la eliminarea efectelor dăunătoare pe care uleiul le are asupra solului și 
apelor, precum și apariția unor costuri suplimentare pentru întreținerea și curățarea 
stațiilor de epurare. Doar în 2021, în magazinele Auchan au fost colectați 307.000 de 
litri de ulei uzat. 

Carrefour oferă clienților posibilitatea de a schimba gratis sacoșele de rafie 
achiziționate de la casă, în cazul în care sunt deteriorate sau nu mai pot fi folosite 
din cauza faptului că sunt murdare. Cele colectate sunt reciclate și utilizate ca 
materie primă pentru producerea sacoșelor noi. 

IKEA România reciclează deșeurile generate în magazine, cu sortare pe mai mult 
de 35 de fracții, procentul mediu de reciclare fiind de 88%: 

• toate deșeurile organice sunt transformate în compost, iar la magazinul IKEA 
Pallady există o instalație de compostare;

• deșeul de carton este reutilizat ca material de protecție pentru comenzile online, 
de la implementarea instalației ”Cushionpack” utilizându-se peste 100 de tone 
de carton și evitându-se astfel achiziția de material de umplutură din materie 
virgină;

• campanie permanentă de colectare a becurilor uzate și bateriilor alcaline, în 2021 
fiind colectate 20 de tone de baterii și 3 tone de deșeuri de surse de iluminat.

Toate magazinele Profi sunt dotate cu prese de balotat deșeuri de ambalaje, iar o 
parte din retaileri organizează campanii de colectare pentru fracții sensibile (becuri, 
baterii, ulei comestibil). 

eMAG și-a dezvoltat propriul program de Buy Back, atât online, cât și offline, prin 
care oferă carduri cadou în valoare de 150 de lei clienților care oferă la schimb 
un electrocasnic vechi. La momentul plasării unei comenzi pe site, clientul poate 
bifa opțiunea ”buy-back”, iar în momentul livrării produsului nou îl predă pe cel 
vechi curierului. Cardul cadou poate fi utilizat pentru achiziționarea unor aparate 
electrocasnice noi. Deșeurile strânse prin acest program sunt predate către partenerii 
reciclatori, evitând astfel aruncarea acestora la groapa de gunoi. 

OMV Petrom colectează acumulatori, acumulatori auto, ulei auto uzat și ulei 
alimentar uzat din consumul casnic în 50 de stații de alimentare OMV din întreaga 
țară, numărul punctelor de colectare urmând să crească cu alte 10 stații OMV în 
acest an. Împreună cu Green Ambalaje, OMV Petrom colectează în cadrul stațiilor de 
distribuție carburanți din 8 județe ambalajele din hârtie, carton, folie, plastic, sticlă 
și metal, în vederea reciclării. Totodată, în toate stațiile de carburanți, acele produse 
alimentare care sunt ajunse la termenul de expirare nu mai sunt eliminate prin 
incinerare, ci sunt distruse în compostoare speciale ce le transformă în îngrășământ 
natural pentru spațiul verde din stații. 

În segmentul HORECA, dar și în rețeaua tradițională de distribuție (magazine mici), 
Ursus Breweries recuperează o parte din ambalajele de sticlă pentru reutilizare. 
Sticlele sunt stocate în navete, preluate și reutilizate pentru ambalarea produselor. 
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2.6 

Evaluarea în 
funcție de 
performanța de 
mediu
Majoritatea companiilor respondente la chestionar au indicat 
faptul că aplică criterii de evaluare în funcție de performanța 
de mediu pentru cel puțin una din următoarele categorii:
 • Furnizori
 • Clienți
 • Alți parteneri de afaceri
 • Achiziția de echipamente

Standardele utilizate pentru evaluare sunt fie cele stabilite 
la nivel global de către companie (IKEA, ING), fie certificări 
dezvoltate de parteneri externi (ex. Ecovadis, GLOBALGAP). 
Adaptabilitatea la condițiile actuale de piață și legislație de 
mediu, precum și inovarea în materie de soluții eficiente și 
prietenoase cu mediul reprezintă criterii indicate de companii 
pentru evaluarea performanței de mediu a furnizorilor. 
Respondenții care au indicat achiziția de echipamente ca 
fiind un proces supus evaluării au subliniat necesitatea 
ca echipamentele să aibă o eficiență ridicată din punct 
de vedere energetic, precum și o amprentă redusă de 
carbon. IKEA România desfășoară și audituri la începerea 
contractului și periodic pe parcursul derulării. 

Bergenbier implementează strategia World Class Supply 
Chain 2.0 (WCSC 2.0) prin care se îmbunătățește cultura, 
accelerând performanța indicatorilor, reducând pierderile 
prin îmbunătățirea și stabilizarea proceselor și a standardelor 
de lucru.
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2.7 

Practici legate 
de funcționarea 
zilnică a 
companiei și de 
comportamentul 
angajaților
Conceptele de economie circulară trebuie să se regăsească 
și în activitățile de funcționare zilnice ale unei companii, 
cu scopul de a reduce consumul de resurse pentru toate 
activitățile desfășurate, nu doar în cele ce țin de producție 
și serviciile oferite clienților. Totodată, promovarea și 
implementarea unor astfel de măsuri cresc și gradul de 
conștientizare a angajaților cu privire la conceptele ce țin de 
sustenabilitate, mediu și economie circulară. O parte dintre 
companiile respondente, din sectoare diferite, au indicat 
faptul că derulează programe de creștere a conștientizării 
și de training pentru angajați sau adoptă măsuri pentru 
a aduce în atenția acestora importanța sustenabilității și 
impactul individual asupra mediului. 

Economia 
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IKEA România desfășoară traininguri obligatorii de sustenabilitate pentru toți 
angajații proprii, dar și pentru angajații unor contractori care desfășoară activitatea 
pe amplasament. Există proceduri pentru fiecare departament și indicatori de 
performanță pentru majoritatea departamentelor, cu raportare și follow-up. Angajații 
sunt evaluați periodic și există feedback permanent atât de la angajați, cât și de 
la clienți. Peste jumătate din flota auto a IKEA România (69%) este electrică, 
iar compania oferă încărcare gratuită pentru mașinile electrice ale clienților și 
angajaților. Încă din 2011, magazinele IKEA România sunt alimentate cu electricitate 
100% din surse regenerabile. 

Odată cu lansarea Raportului de Sustenabilitate pentru anul 2019, Lidl a demarat o 
campanie de promovare internă cu scopul de a face cunoscute măsurile pe care Lidl 
le implementează în propriile operațiuni în zona de sustenabilitate, dar și pentru a-și 
încuraja angajații să aibă un comportament sustenabil atât la locul de muncă, cât și 
în viața personală. Campania se continuă și în prezent, odată cu lansarea raportului 
pentru anul 2020 și este concepută pentru a fi extinsă pe termen lung. 

eMAG organizează sesiuni live periodice, în care sunt dezbătute alternativele 
sustenabile pentru timpul petrecut la birou, dar și în viața de zi cu zi, iar un 
newsletter intern conține articole despre diferite aspecte legate de sustenabilitate/
economie circulară. 

OMV Petrom încearcă în permanență digitalizarea soluțiilor pentru a reduce 
consumul de hârtie, de exemplu prin trimiterea comenzilor doar în format electronic.

Groupama Asigurări derulează diverse proiecte prin care asigură o desfășurare 
sustenabilă a activităților zilnice ale companiei, după cum urmează:

• Din anul 2018, în companie sunt implementate două programe: Zero Paper și 
Zero Plastic, care au ca scop reducerea semnificativă a consumului de hârtie 
și eliminarea plasticului. În cadrul programului Zero Plastic s-a renunțat total 
la sticlele și paharele de plastic, înlocuindu-le cu pahare și sticle din sticlă sau 
carton reciclat. Inclusiv dozatoarele de apă cu bidoane reîncărcabile au fost 
înlocuite cu filtre conectate la rețeaua de apă. De asemenea, în sediile mari din 
București și Cluj s-a renunțat la cumpărarea de pachete de cafea, reducându-
se astfel cantitatea de ambalaje, în schimb fiind instalate espressoare de cafea, 
iar zațul rezultat fiind colectat și reciclat cu ajutorul unui partener specializat. 
O altă măsură implementată este dotarea tuturor sediilor din țară, compania 
având prezență în fiecare județ, cu recipiente pentru colectarea acumulatorilor și 
bateriilor uzate, în vederea reciclării.

• Parcările sediilor principale dețin stații de reîncărcare a vehiculelor electrice și 
este încurajată și utilizarea altor mijloace de transport, prietenoase cu mediul, 
angajații având acces la biciclete pe care le pot folosi pentru a se deplasa între 
birou și locuință. În privința consumului responsabil de electricitate, compania a 
înlocuit becurile cu leduri, utilizează casetele luminoase cu led și a montat senzori 
de prezență în spațiile comune.

• Sunt în analiză proiecte ce țin de montarea panourilor fotovoltaice și a pompelor 
de căldură în unele dintre sediile Groupama în vederea generării propriei energii, 
încălzire și apă caldă.
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Raiffeisen Bank România a adoptat diverse măsuri pentru a-și eficientiza 
performanța de mediu a clădirilor și spațiilor în care își desfășoară activitatea:

• Înlocuirea corpurilor fluorescente de iluminat cu panouri LED în agenții printr-
un proiect demarat în 2020, aflat încă în curs de desfășurare, și înlocuirea 
echipamentelor de climatizare (răcire și încălzire) cu modele mai eficiente 
energetic;

• Sediile administrative din București (Sky Tower și By Tower) au automatizat 
funcțiile care permit întreruperea automată a iluminatului la o anumită oră 
sau setarea temperaturii în funcție de programul de lucru. Totodată, în sediile 
administrative a fost implementat un sistem de colectare selectivă a deșeurilor;

• La Centrul Operațional Brașov au fost înlocuite bateriile lavoarelor cu unele cu 
consum redus de apă;

• În 2021, 37% din totalul energiei electrice consumată în activitatea băncii a 
provenit din surse regenerabile;

• Anul trecut, 208 laptopuri și 17.621 kg de mobilier au fost donate sau refolosite;

• Reciclarea sau reutilizarea mobilierului ;

• Colectarea și reciclarea uniformelor uzate. 

Alte practici implementate la nivelul companiilor în desfășurarea activităților de 
funcționare zilnică: 

• Managementul iluminatului și al sistemelor de încălzire pentru a asigura eficiența 
energetică;

• Instalarea sistemelor de colectare selectivă a deșeurilor în locații;

• Digitalizarea proceselor - întâlniri online, programe de e-learning;

• Digitalizarea documentelor;

• Promovarea utilizării vaselor reutilizabile (ex. Pahare/căni);

• Managementul apei pentru a asigura eficiența utilizării resurselor.
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2.8 

Servicii puse 
la dispoziția 
clienților
După cum am detaliat în secțiunile anterioare ale raportului, 
o mare parte din respondenți pun la dispoziția clienților 
servicii de reparații și/sau răscumpărare a produselor 
achiziționate, ambalaje sustenabile, garanții extinse, 
reciclare și returnare a ambalajelor. 

Printre alte tipuri de servicii oferite clienților care se înscriu 
în categoria practicilor sustenabile se numără și cel oferit 
de World Trade Center de punere la dispoziția clienților a 
stațiilor de reîncărcare electrică pentru autovehicule. 

Raiffeisen Bank a digitalizat complet anumite servicii 
și produse oferite clienților, cu impact major în reducerea 
consumului de hârtie. Începând cu 2021, ordinele de plată 
(OP) pentru clienții persoane juridice ai băncii au început să 
fie transmise exclusiv prin canalele electronice, iar oferta de 
economisire este disponibilă în format exclusiv digital. 

Economia 
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Raportul elaborat de Concordia relevă faptul că mediul de afaceri din România se 
aliniază, treptat, la tranziția către o economie mai verde, cu emisii reduse, în care 
circularitatea joacă un rol esențial. Am identificat în rândul membrilor Concordia 
atât măsuri care să asigure sustenabilitatea materiei prime utilizate în procesul de 
producție, cât și a ambalajelor, adaptarea design-ului de produs pentru a permite 
utilizarea îndelungată, precum și reciclarea eficientă la sfârșitul ciclului de viață, 
servicii de reparare/răscumpărare. 

Principiile economiei circulare au fost implementate pe întregul lanț de producție 
și ciclu de viață al unui produs, dar și în operațiunile de funcționare zilnică a 
companiilor, inclusiv instruirea angajaților pentru a-și orienta comportamentul către 
practici sustenabile. 

Având în vedere necesitatea de a decarboniza economia, de a conserva și utiliza 
cât mai eficient resursele planetei pentru a reduce la minim impactul activităților de 
producție și consum asupra mediului înconjurător, este necesar ca această tendință 
de adoptare a unor practici de economie circulară să accelereze, tranziționând de 
la modelul liniar actual (preponderent). Trebuie ca aceste practici să se extindă și 
către companiile mai mici (IMM-uri), susținute evident și de politici cuprinzătoare și 
eficiente adoptate de către instituțiile statului și de mecanisme de finanțare și suport 
în implementare adecvate. 

Este important să conștientizăm că economia circulară și practicile asociate aduc 
beneficii atât actorilor din mediul de afaceri, dar și consumatorilor, directe și 
indirecte.

Câteva dintre beneficiile economiei circulare care se materializează în baza 
acestui raport:

• Protejarea mediului înconjurător;

• Reduce dependența de materii prime;

• Crește eficiența utilizării resurselor, inclusiv cu economii financiare;

• Generează oportunități pentru noi modele de business;

• Generează noi locuri de muncă;

• Stimulează dezvoltarea economică într-un sens mai larg prin inovare și 
creșterea competitivității;

• Sprijină dezvoltarea locală, utilizând mai multe dintre resursele din 
proximitate.

Concluzii și recomandări
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Pentru mediul de afaceri:

• Explorarea oportunităților pe întregul lanț de afaceri, de la materii prime 
la consumatorul final;

• Măsurarea impactului asupra mediului pe întreaga durată de viață a unui 
produs sau serviciu;

• Creșterea gradului de conștientizare în rândul consumatorilor și 
implicarea acestora în co-design-ul produselor și serviciilor; 

• Creșterea gradului de conștientizare în rândul angajaților și încurajarea 
inițiativelor interne, inclusiv intraprenoriat;

• Explorarea parteneriatelor trans-sectoriale și dezvoltarea de ecosisteme 
pentru economie circulară;

• Accesarea de finanțări verzi care sunt însoțite de consultanță pentru 
tranziție.

Pentru autorități:

• Dezvoltarea unei strategii și a unui plan național pentru economia 
circulară care să fie integrat cu noua strategie pentru industrializare;

• Adoptarea de măsuri de stimulare a creșterii gradului de circularitate în 
industrie și servicii;

• Stimularea eco-designului;

• Definirea criteriilor ”end-of-waste”, pentru o reintroducere mai ușoară în 
circuitul economic;

• Trecerea de la politica managementului deșeurilor la politica 
managementului resurselor, cu respectarea în practică a ierarhiei 
soluțiilor pentru circularitate (prelungirea duratei de viață a produselor 
prin reinventare/repurposing, piața second-hand, reparare, reutilizare a 
componentelor și, abia ca ultimă etapă, reciclare);

• Asigurarea unui cadru legislativ predictibil, cu consultarea părților 
implicate (ex. consultări extinse pentru transpunerea directivelor și 
formularea pozițiilor României la nivel UE pe temele ce țin de economie 
circulară și conexe);

• Dezvoltarea de programe pilot integrate la nivel de sector și/sau la nivel 
de comunitate locală pentru creșterea gradului de circularitate.

De asemenea, pentru a stimula dezvoltarea acestui model, este necesară creșterea 
competențelor “verzi”, subiect asupra căruia vom reveni.

Concordia își asumă misiunea de a aduce împreună părți interesate de tranziția 
României la economia circulară. Trebuie să lucrăm împreună pentru a crea sinergii 
între toate părțile relevante – mediu economic și academic, autorități și parteneri 
sociali, pentru a dezvolta un ecosistem pentru economia circulară, produse cu 
o durată lungă de viață, deșeurile să devină materie primă pentru alte produse, 
serviciile să fie tot mai sustenabile, iar poluarea mediului înconjurător să fie 
diminuată. 

Recomandări pentru dezvoltarea modelelor de afaceri sustenabile și circulare:
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