
 

INCDCP-ICECHIM Călărași la a 6-a întâlnire inter-regională BIOREGIO  

 

În  perioada 05 -06 noiembrie 2019, INCDCP-ICECHIM Filiala Călărasi în calitate de partener a participat la 

a șasea întâlnire inter-regională din cadrul Proiectului BIOREGIO https://www.interregeurope.eu/bioregio/, 

în Franța, Regiunea Pays de la Loire. Evenimentul a fost organizat de Asociatia Camerelor pentru 

Agricultură din zona Atlantică, cu sprijinul Consiliului Regional Pays de la Loire și Comunitatea Mauges și a 

avut ca tematică: Dezvoltarea de politici și planurile de acțiune din regiunile partenere în proiect. 

 

 

 

 

Conferința a reunit partenerii de proiect și factorii interesați de domeniul bioeconomiei circulare din cele 

șase țări implicate în proiect pentru a continua schimbul de experiență privind cele mai bune tehnologii şi 

modele de cooperare disponibile pentru dezvoltarea politicilor și programelor regionale în domeniu și pentru 

a marca finalizarea primei etape din proiect (01.2017-12.2019). 

Din partea partenerului român au participat: 

- Mihaela Frîncu, Manager de proiect 

- Ana-Maria Popilian, Consilier 

- Mihaela Ștefănescu - stakeholder, Cercetător-Proiectul SPOS 2018, IER 

- Cecilia Martin – stakeholder, Consilier, MDRAP 

- Iacob Constantin-Florin - stakeholder, Consilier, MADR-AFIR 

Programul evenimentului a cuprins prezentări ale instrumentelor de politică regională în domeniul 

valorificării fluxurilor organice, mese rotunde, discuții tematice, prezentări de bune practici şi vizite în teren 

legate de managementul deşeurilor şi bioeconomia circulară. 

 

https://www.interregeurope.eu/bioregio/


Ziua I a evenimentului a debutat la Consiliul 

Regional din Nantes.   

Jean-Michel BUF, vicepreședinte 

responsabil cu Economia Circulară la 

Consiliul Regional Pays de la Loire, a făcut 

o  prezentare largă și detaliată a situației 

politice la diferite niveluri. În primul rând, a 

evidențiat strategiile europene și naționale 

legate de economia și bioeconomia 

circulară. În al doilea rând, el a prezentat  

Planul Regional de Acțiune în domeniul  

economie circulare din regiunea Pays de la 

Loire care are drept scop o schimbare de paradigmă susținând consumul a cât mai puține resurse și 

reciclarea unei cantități cât mai mari de deșeuri. Toți partenerii și-au prezentat apoi Planul Regional de 

Acțiune pentru promovarea bioeconomiei circulare elaborat în cadrul proiectului BIOREGIO care a oferit 

perspective și metode diferite de abordare a subiectului, ținând cont de caracteristica teritorială. 

Planurile de Acțiune BIOREGIO finalizate și aprobate se găsesc la adresa: 

https://www.interregeurope.eu/bioregio/action-plans/ 

Un punct important din agenda evenimentului l-a reprezentat masa rotundă având ca temă realizările 

obținute în fiecare regiune în parte ca urmare a participării la 

implementarea proiectului (2017-2019). Au fost evidențiate 

schimbările din domeniul politicii și lecțiile învățate în prima fază 

de implementare a proiectului BIOREGIO și s-a pus accent pe 

importanța coperării și a procesului de învățare. Vorbitorii au 

prezentat cele mai bune practici regionale cu potential ridicat de 

transfer în alte regiuni. S-a concluzionat că proiectul a adus o 

contribuție incontestabilă la evidențierea conceptului de 

bioeconomie circulară în instrumentul de politică la nivel regional. 

Tot în această zi a fost organizat un workshop pentru evaluarea celor mai bune practici identificate în 

proiectul BIOREGIO în domeniul bioeconomiei circulare pentru fluxuri organice, criteriile pentru stabilirea 

acestora (elaborate în cadrul proiectului în semestrul I) incluzând: 

- Promovarea economiei circulare 

- Legătura cu materialele biologice, de ex. biomasa 

- Promovarea sustenabilității sociale și a mediului, precum și a 

creșterii economice 

- Utilizarea eficientă a resurselor și fezabilitatea din punct de vedere 

economic 

- Reducerea la minim a cantității de deșeuri în mod direct sau 

indirect, conform ierarhiei deșeurilor 

https://www.interregeurope.eu/bioregio/action-plans/


- Încurajarea închiderii lanțurilor valorice cu cicluri de utilizare mai lungi / în cascadă 

- Includerea acțiunilor în parteneriat (discuții, cooperare, afaceri) între mai mulți factori interesați, cum ar fi 

cercetarea, administrația publică, întreprinderile private și consumatorii 

- Posibilitatea de a fi ridicate la scară și transferate în diferite regiuni europene. 

În urma votului participanților au fost acordate Premiile BIOREGIO pentru: 

 I: SOCIAL PLATE (Greece) – limitarea risipei de alimente, asigurarea hranei pentru grupuri 

defavorizate și crearea de locuri de muncă pentru șomeri 

II: Wood vinegar as a natural bio-herbicide (Spain) 

III: The Grain Cluster (Finland) – Model de cooperare între companii 

În cadrul proiectului BIOREGIO au fost identificate 43 de exemple de bună practică, din care 27 au fost 

promovate pe Policy Learning Platform: https://www.interregeurope.eu/bioregio/good-practices/ 

 

De asemenea, în prima zi a fost organizat și un concurs 

pentru cel mai bun video despre o poveste de succes 

promovată în cadrul proiectului. Câștigător a fost desemnat 

partenerul din Franța: Towards a bio-based circular economy 

in Pays de la Loire Region. 

Toate poveștile de success BIOREGIO cu prezentare video 

se pot găsi la adresa: 

https://www.youtube.com/playlist?list=PLar9YWNRDiueENvBIPGpgXPOphOXnT3Nq 

După încheierea lucrărilor primei zile a conferinței, 

participanții au fost transportați în zona rurală Les Mauges 

și au fost cazați în complexul hotelier Les Jardins de 

l'Anjou. 

Ziua a doua a fost dedicate vizitelor în teren pentru a lua 

contact cu bunele practici de valorificare biodeșeuri din 

regiunea Pays de la Loire. Participanților li s-au prezentat 

diferite inițiative întreprinse pentru reducerea risipei 

alimentare, promovarea procesului de compostare și a reciclării deșeurilor verzi.  

 

Partenerii au fost primiți de Jacques RETHORE, vicepreședinte 

responsabil cu gestionarea deșeurilor în comunitatea Les Mauges, 

care a prezentat inițiativele în acest domeniu în comunitatea locală 

în contextul politic global.  

https://www.interregeurope.eu/bioregio/good-practices/
https://www.youtube.com/playlist?list=PLar9YWNRDiueENvBIPGpgXPOphOXnT3Nq


În cursul dimineții, au fost organizate trei vizite  în zona La Pommeraye, exemple de bună practică în 

domeniul bioeconomiei circulare: 

1. Separarea și valorificarea bio-deșeurilor prin 

compostare în cadrul complexului hotelier Les 

Jardins de L’Anjou – colaborare cu CPIE Loire 

Anjou, asociație care se adresează publicului larg 

(comunități, întreprinderi, școli) pentru a-l  

sensibiliza și educa pentru o dezvoltare durabilă în 

strânsă legătură cu protecția mediului.  

 

2. Valorificarea deșeurilor verzi și utilizarea 

acestora în grădini cu participarea asociațiilor 

 Jardinat’ și  CPIE Loire Anjou – demonstrație cu 

un tocător pus la dispoziția localnicilor. Mauges 

Communauté ajută asociațiile să ofere locitorilor 

tocătoare pentru a-și recicla deșeurile verzi în 

propriile grădini. 

 

 

 

3. Reducerea deșeurilor alimentare și promovarea 

produselor alimentare locale cu sprijinul 

Camerei Regionale de Agricultură din Pays de 

la Loire - prezentarea acțiunilor de reducere a 

risipei de alimente și a instrumentelor de 

educare. 

 

 

Vizitele în teren au continuat la ferma Hubert Baudouin din Saint-Laurent de la Plaine. – exemplu de 

utilizarea a deșeurilor verzi municipale și din grădini pentru regenerarea solului. 

 

 

 

 

 



 

Pe drumul spre satul Saint-Florent-Le-Vieil participanții au primit explicații cu privire la proiectul West Grid 

Synergy care dezvoltă soluții inteligente pentru rețelele de gaz -facilitează  distribuirea gazelor regenerabile 

în rețelele de gaze. 

 

După prânz, vizitele au continuat la La-Chapelle-Saint-Florent 

– un proiectul social pentru furnizarea către restaurante și 

cantine de produse leguminoase locale.  

 

 

Destinația finală a zilei a fost din nou orașul Nantes.   

Participanților la eveniment li s-a prezentat un moment artistic susținut de grupul de artisti „Les 

Transformateurs Acoustiques”  care și-au construit instrumentele din deșeuri reciclate. 

 

Al șaselea eveniment inter-regional BIOREGIO din Franța a 

marcat și finalul primei etape de implementare a proiectului 

01.2017-12.2019. 

Etapa a doua se va desfășura în perioada 01.2020-12.2021. 

În următorii doi ani proiectul BIOREGIO va urmări și va susține 

punerea în aplicare a Planurilor de Acțiune elaborate în etapa I și 

va sprijini de asemenea realizarea obiectivelor pe termen lung. 

 

Mai multe informații despre proiectul BIOREGIO le găsiți accesând: 

 https://www.interregeurope.eu/bioregio/  

https://www.interregeurope.eu/bioregio/newsletter/ 

și abonându-vă la BIOREGIO Newsletter http://bit.ly/2CCyvUS 

   

 

https://www.interregeurope.eu/bioregio/
https://www.interregeurope.eu/bioregio/newsletter/
http://bit.ly/2CCyvUS

