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Modele regionale de economie circulară și cele mai 

bune tehnologii disponibile pentru fluxuri organice

INTERREG EUROPE
Axa prioritară 4

Mediu și utilizarea eficientă a resurselor

Obiectivul specific 4.2

Îmbunătățirea implementării politicilor și programelor de dezvoltare regională [...] 

care au scopul de a crește eficiența utilizării resurselor, dezvoltarea durabilă și eco-

inovarea și managementul performanțelor de mediu.

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


PARTENERI

▪ LAB University of Applied Sciences (Finland) LEAD 

▪ Regional Council of Paijat-Hame (Finland)

▪ Deputy Regional Ministry for Environment (Spain)

▪ Letter of Support: Regional Government of Castilla-La Mancha 

▪ Slovak University of Agriculture (Slovakia)
▪ Letter of Support: Nitra self-governing region

▪ Aristotle University Thessaloniki (Greece)

▪ Regional Development Fund of Central Macedonia on 

behalf of the Region of Central Macedonia (Greece)

▪ National Research and Development Institute for Chemistry 

and Petrochemistry, Calarasi Subsidiary (Romania)

▪ Letter of Support: Ministry of Regional Development and Public 

Administration

▪ Association of the Chambers of Agriculture of the Atlantic 

Area (France)
▪ Letter of Support: Regional Council of Pays de la Loire



Pe scurt despre BIOREGIO 1/2

BIOREGIO reunește 8 parteneri din 6 regiuni care au 
experiența și dorința de a stimula economia circulară 
regională a fluxurilor organice. 

Obiective

• Îmbunătățirea politicilor regionale prin concentrarea asupra 
economiei circulare a fluxurilor organice (de ex. e.g. resturi 
alimentare/ deșeuri biologice, nămoluri municipale și industriale, 
reziduuri din agricultură), care pot fi valorificate prin tehnologii 
similare.

• Îmbunătățirea cunoștințelor legate de politici și tehnologii pentru 
fluxuri organice și creșterea nivelului scăzut de reciclare a acestor 
materiale conform obiectivelor Pachetului UE pentru Economia 
Circulară. 

• Schimb de experiență cu privire la cele mai bune tehnologii 
disponibile , de ex. biorafinării, producția de biogaz și modele 
operaționale relevante, de ex. ecosisteme, rețele și cooperare 
administrativă.



Pe scurt despre BIOREGIO 2/2
Activități

• Dezvoltarea în comun a politicilor

• Descrierea fluxurilor organice regionale

• Definirea celor mai bune practici disponibile

• Mese rotunde, ateliere, seminarii și vizite în teren

Rezultate

• Regiunile partenere vor fi mai bine pregătite să dezvolte noi politici și să 
implementeze noi tehnologii și modele pentru a evolua spre economia 
circulară a fluxurilor organice

• Inovații legate de protejarea resurselor naturale & creșterea ecologică

• Proiectul va aprofunda și va dezvolta de asemenea cooperarea 
regională și va sensibiliza publicul cu privire la această tematică

Durata: Etapa 1: 01.01.2017-31.12.2019, 

Etapa 2: 01.01.2020-31.12.2021

Activități suplimentare: 01.09.2021-31.12.2022

Buget: Total 1,8 ME, finanțare UE 85%
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Agenda întâlnirii

• prezentarea de bune practici din regiunile partenere în 

ceea ce privește măsurile de sprijin pentru IMM-uri în 

contextul pandemiei de COVID-19;

• noutăți din Regiunea Sud-Muntenia în acest domeniu;

• discuții, recomandări.



FINLANDA

Bune practici din
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Instalația pilot Grain Cluster

Instalația pilot Cluster-ul cerealelor din regiunea Päijät-Häme, 
Finlanda

“O rețea de cooperate din lanțul valoric al cerealelor”
Reunește factorii implicați din regiune, de la producătorii de cereale la procesatori și comercianți, întreprinderi mici și mari, cum ar 
fi morărit, distilerii, brutării și aproximativ 1000 de fermieri

43 000 ha teren arabil

Veniturile companiilor însumează peste 600 M€

Înființat în 2003; exceptional pe scară internatională

Finanțarea este asigurată de companiile membre + parțiale din FEDR și alte surse

▪ Synergii, dezvoltare de produse, și soluții pentru economia circulară, 

▪ Producție de bioetanol din fluxuri laterale

▪ Produse alimentare inovative

▪ Recuperarea dioxidului de carbon din procesele de panificație

Criza Covid-19 a afectat companiile din cluster-ul cerealelor

• Scădere a vânzărilor

• Imposibilitatea realizării de experimente în laborator la scară mare

▪Scopul proiectului este de a răspunde rapid la scăderea vânzărilor cauzată de pandemie și de 
a crea noi produse în conformitate cu așteptările comercianților

▪Principalul scop al proiectului este de a realiza o platformă de dezvoltare a produselor pentru 
cluster în colaborare cu întreprinderile și cu Universitatea LAB de Științe Aplicate

▪Ulterior platforma va putea realiza servicii și pentru alte companii



10

Instalația pilot Grain Cluster

Implementare: Universitatea LAB de Științe Aplicate

Finanțare: Fondul European de Dezvoltare Regională (FEDR). Proiectul este 

finanțat în cadrul răspunsului Uniunii Europene la pandemia de Covid-19 

(REACT-EU)

Perioada de desfășurare: 1.9.2021 –30.4.2023

Budget: 185 000 € (80 % FEDR)

Proiectarea platformei de dezvoltare (Etapele 1 & 2)

Elaborarea planului de afaceri

Proiectul de investiții: 1.9.2021 –30.6.2022

Buget: 180 000 € (70 % FEDR)

Investiții (Etapa 1)
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Instalația pilot Grain Cluster

Etapa 1 (platforma de testare)

Instalație pilot de fermentare

Instalație pilot de distilare

Dispozitiv de îmbuteliere și carbonatare

Dispozitiv de pasteurizare

Presă de ulei (donație)

Moară de mici dimensiuni (donație)

Extruder pentru gustări (optional)

Etapa 2 (instalație pilot, în curs de realizare)

Exctracție cu CO2 supercritic

Small scale malting plant

Twin screw extruder

Decanter centrifuge

Microbiological laborator
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Universitatea LAB de științe aplicate, 

Laboratorul de economie circulară
Implementare: LAB

▪Finanțare: FEDR

▪Buget: 720 000 €

▪Textile, plastic, 

piroliză, fermentare

pentru fluxuri laterale

organice
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SPANIA

Bune practici din



14

Strategia regională pentru economia 

circulară

1. Înființarea rețelei de factori implicați în economia circulară: 

Hackathon of Circular Economy(16.06.2021).

3 provocări de mediu:

- Depistarea depozitelor ilegale de deșeuri

- Creșterea reutilizării deșeurilor.

- Creșterea gradului utilizării apelor epurate 

în industrie.

76 Participanți

14 Parteneri

19 soluții creative & inovative
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Strategia regională pentru economia 

circulară
2. Formarea unui grup de experți: în 

cooperare cu întreprinderile importante, 

pentru a analiza obstacolele în calea 

dezvoltării economiei circulare în regiune și 

a promova soluții pentru depășirea acestor 

obstacole.

3. Înființarea unei catedre 

de economie circulară la 

Universitatea Castilla la Mancha.
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Proiecte pilot: turism circular

Turism circular: 5 proiecte (1 / provincie) incluzând mai multe județe.
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Romica Circular

”Romica circular”: diferite companii își conectează fluxurile de deșeuri: 

materialele reziduale ale unei companii devin materii prime pentru alte 

companii din acest parc industrial din provincia Albacete
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Compostarea comunitară
(Finanțat parțial prin Next Generation EU)

•Proiect coordonat de RSU Medio Ambiente, o 

companie publică ce gestionează colectarea și 

tratarea deșeurilor municipale din 92 de localități 

cu 400.000 locuitori

•Zone incluse în proiect

10 localități (6.000 locuitori) 

3 localități (1.000 locuitori)

•Zone ce urmează a fi incluse

4 zone (localități < 2.000 locuitori)

40 localități (< 40.000 locuitori)

•Au trecut opt luni de la idee la demararea 

proiectului
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Compostarea comunitară
(Finanțat parțial prin Next Generation EU)

•1 container (10 L.) / familie

•4 compostoare in fiecare zonă

•1 zonă la 400 locuitori

•1 personal tehnic specialist în 

compostare pentru asistență

•Temperatura, umiditatea, gradul 

de umplere al compostorului etc. 

sunt monitorizate, 

•ECOMPOSTAJE (aplicație web 

și pentru dispozitive mobile care 

permite gestionarea procesului)
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Compostarea comunitară
(Finanțat parțial prin Next Generation EU)

•Colectarea biodeșeurilor din 4 zone, 

cele mai mari 40 de localități cu 300.000 

de locuitori

•Colectarea alternativă a biodeșeurilor și 

a resturilor menajere (din două în două 

zile)

•Obiectivele pe 5 ani:

Colectarea separată a 40% din deșeuri 

Biodeșeuri cu sub 20% componente 

neadecvate

Creșterea cu 20% a colectării altor fracții 

reciclabile: sticlă, carton, ambalaje 

ușoare
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Tratarea biodeșeurilor
(Finanțat parțial prin Next Generation EU)

Stația de tratare a biodeșeurilor din Almagro

•Capacitatea de tratare a stației: 10 Tm biodeșeuri/h

•Fracția vegetală este zdrobită pentru a mărunți crengile mari provenite de pe 

domeniul public

•Biodeșeurile sunt amestecate cu fracția vegetală și transportate pe benzi în 

tunelurile de compostare

•Reziduurile sunt transportate pe bandă către o unitate de procesare
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GRECIA

Bune practici din
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Măsuri de sprijin pentru IMM-uri 

la nivel național
În Grecia au fost două perioade de carantină  din cauza COVID-19 

(23/3/2020-10/5/2020 și 7/11/2020-15/5/2021)

- IMM-urile s-au confruntat cu dificultăți majore (lipsa lichidităților, 

constrângeri legate de cerere, întreruperi în lanțurile 

internaționale de aprovizionare)

- Au fost luate mai multe măsuri de sprijin pentru IMM-uri
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Supravegherea răspândirii COVID-19 prin 

analiza apelor uzate municipale

Studiu de caz al municipalității din Salonic

Traiectoria virusului:

➢Eliminare (în special prin fecale) și pătrunderea în sistemul de canalizare

➢Transport prin canalizare la stația de epurare

➢Analiza probelor de apă uzată –analize de laborator

➢Raport de supraveghere –analiza evoluției/ modelare predictivă - decizii
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Supravegherea răspândirii COVID-19 prin 

analiza apelor uzate municipale
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SLOVACIA

Bune practici din
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Programul de gestionare a deșeurilor al Regiunii Autonome 

Nitra (2021 –2025)

Programul regional de gestionare a deșeurilor se bazează pe cel național al Republicii 

Slovacia pentru perioada 2021 - 2025.

• Programele regionale de gestionare a deșeurilor vor fi aprobate în prima parte a anului 2022.

Actualul program de gestionare a deșeurilor din Nitra SGR(2016 –2020) include:

• sprijin pentru construirea unor mici instalații de compostare în localități în care cantitățile de 

deșeuri de acest tip generate corespund capacității stației de compostare;

• în cazul deșeurilor alimentare și al restaurantelor, sprijinul va fi orientat către construirea sau 

modernizarea stațiilor de biogaz specializate pentru valorificarea unor astfel de deșeuri;

Următorul program de gestionare a deșeurilor din Nitra (2021 –2025):

• Stațiile de compostare sunt în mod clar o variantă mai bună pentru valorificarea deșeurilor 

alimentare din punct de vedere al investiției necesare, cheltuielilor de exploatare și 

valorificarea produsului rezultat;

• Cu toate acestea va fi necesară și utilizarea instalațiilor de biogaz, în special pentru a asigura 

diferite tehnologii pentru tratarea unei game largi de biodeșeuri;

• Nu este de dorit construirea de noi gropi de gunoi;

• Sprijin pentru construirea și transformarea instalațiilor existente de recuperare a energiei.
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BioConvert – Fermele de insecte

Black Soldier Fly (BSF)
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BioConvert – Fermele de insecte

BIOCONVERT – Finantare EIT + Guvernul Slovaciei

Fermele de insecte reprezintă o soluție inspirată din natură pentru un 
viitor sustenabil.*

Impactul asupra mediului

Valorificarea resturilor alimentare → se reduce cu 25 % presiunea pe 
gropile de gunoi → se reduc emisiile de CO2 din deșeurile alimentare.

Impactul asupra sectorului agro-alimentar

În prezent, 70 % din furajele proteice din UE provin din import!
BioConvert contribuie la creșterea autonomiei producției agro-
alimentare.

Impactul asupra sustenabilității

Ferma de insecte necesită cu 90% mai puțin teren și cu 70% mai 
puțină apă în comparație cu sistemele actuale de producere a furajelor

* În prezent, în Europa, fermele de insecte sunt permise doar pentru 
producerea de hrană pentru animale.
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BioConvert – Fermele de insecte
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BioConvert – Fermele de insecte

Caracteristicile larvelor de insecte:

• Conținut ridicat de proteine (> 40 %) și energie

• Conțin toți aminoacizii esențiali. Pot înlocui integral furajele bazate pe pește și 

plante

• Conțin ingrediente unice care stimulează imunitatea animalelor
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ROMÂNIA

Bune practici din
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Proiectul FITOCOMP - INCDSB

Metode inovative de valorificare a resurselor naturale si de 

imbunatatire a eficientei nutritionale a fito-produselor - contributii

la cresterea competitivitatii micilor intreprinderi

24 de procedee și tehnologii transferabile documentate și transferate
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Producătorul de suc de mere Fangaro

Extracția polifenolilor din turtele de mere
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Valorificarea turtelor de camelină

Extracția vitaminei E din turte de camelina
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Cosmetice cu extract din coji de castan
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NOU CONSORȚIU IMM - INCD

Centrat pe:

• producția de fitocompuși cu disponibilitate ridicată din 

surse vegetale 

• valorizarea și promovarea resurselor regionale (Sud  

Muntenia) 

”Valorificarea fluxurilor laterale din agricultură și industriile 

agro-alimentară, fitofarmaceutică și HORECA, cu 

aplicabilitate în obținerea de fitocompuși/ ingredienți

funcțional-activi cu biodisponibilitate ridicată și formularea 

de alimente noi, funcționale- contribuții la dezvoltarea unui 

plan de management al deșeurilor și subproduselor de 

origine organică”
https://www.incdsb.ro/despre-incdsb/anunturi/

https://www.incdsb.ro/despre-incdsb/anunturi/
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Proiectul CTT ICECHIM 

”Dezvoltare prin inovare”

Obiectivul general al proiectului este creșterea eficienței economice a IMM-urilor 
din agro-industrii din Regiunea Sud Muntenia prin creșterea gradului de inovare 
în firme, rezultat al extinderii capacității serviciilor CTT-ICECHIM în regiune în 
domeniile de specializare inteligentă:
1. Bioeconomie
2. Energie, mediu și schimbări climatice
3. Eco-nano tehnologii și materiale avansate
https://icechim.ro/project/dezvoltare-prin-inovare/

https://icechim.ro/project/dezvoltare-prin-inovare/


39

FRANȚA

Bune practici din
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Apel de proiecte pentru economia 

circulară 2022 (CE CFP)

Apel de proiecte pentru Economia Circulară 2022 (CE CFP)

==> AXATĂ PE INOVARE (= SOLUȚIE CARE NU A MAI FOST REALIZATĂ ÎN REGIUNEA 
PAYS DE LA LOIRE)

•înainte de depunere: contact prealabil pentru a verifica compatibilitatea cu CE CFP: 

Dacă nu este compatibil ➔Redirecționare către o altă măsură, dacă este posibil

BENEFICIARI ELIGIBILI:

•Instituții de drept public: autorități publice, camera de agricultură, comerț etc. 

•Mediul privat: întreprinderi, companii, asociații profesionale, asociații sociale, centre de 
inovare etc.

CHELTUIELI ELIGIBILE: 

•Studii preliminare pentru elaborarea proiectului

•Dezvoltare experimentală

•Investiții necesare (echipamente, materiale, lucrări)

•Cheltuieli de publicitate

•Instruirea factorilor implicați (pe tema bioeconomiei)
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Fonduri pentru bioeconomie
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Bioeconomia în FEDR 2021-2027: nou 

Obiectiv Specific 2.6 «Economia Circulară»

Calendar estimativ

•Martie 2022: prima transmitere oficială a Programului 

Operațional Regional (POR) FEDR la Comisia Europeană

•Vara 2022 (prevăzut): Validarea POR Pays de la Loire

•Septembrie2022 (prevăzut): deschiderea apelurilor de proiecte

• Obiectiv specific dedicat bioeconomiei

• Complementaritate între fondurile de dezvoltare regională 

și fondurile europene

• FEDR: proiecte semnificative + inovative

Impact mare + efect de pârghie
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Bioeconomia în FEDR 2021-2027: nou 

Obiectiv Specific 2.6 «Economia Circulară»

Calendar estimativ

•Martie 2022: prima transmitere oficială a Programului 

Operațional Regional (POR) FEDR la Comisia Europeană

•Vara 2022 (prevăzut): Validarea POR Pays de la Loire

•Septembrie2022 (prevăzut): deschiderea apelurilor de proiecte

Prin comparație:

POR 2014-2020 România 

Axa 1 dedicată transferului tehnologic

- 2017 apel scrisori de intenție/ publicarea ghidului

- 2019 primul apel de proiecte

- Decembrie 2021 primele contracte semnate...
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NOI INSTRUMENTE DE 

FINANȚARE
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Programul Operațional Regional Sud Muntenia 

2021-2027

Economia circulară este parte componentă a dezvoltării durabile, 
aducând în prim plan nevoia de optimizare a consumurilor de resurse 
pentru a preveni, a reduce risipa și a se promova reutilizarea. 

Acțiuni indicative:

- Investiții în active corporale și necorporale în microîntreprinderi 
si IMM-uri, inclusiv în vederea adoptării tehnologiilor și a instrumentelor 
digitale, în activități specifice economiei circulare, internaționalizării, 
certificării și omologării produselor și serviciilor,  în vederea updatării
tehnologice, ce va conduce la îmbunătățirea capacităților tehnice, 
industriale și organizaționale  pentru dezvoltarea de produse și servicii;

- Promovarea antreprenoriatului prin înființarea, dezvoltarea si 
operaționalizarea incubatoarelor de afaceri și parcurilor industriale, cu 
posibilitatea de a acorda granturi companiilor localizate în cadrul 
acestor structuri de afaceri;

- Sprijinirea ecosistemului antreprenorial de inovare prin 
sprijinirea clusterelor și rețelelor de afaceri, inclusiv pentru dezvoltarea 
colaborării interregionale, internaționale și intersectoriale.
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Noi instrumente de finanțare

Proiect de Ordonanță de urgență pentru aprobarea şi finanţarea unor programe de 
garantare în domenii prioritare pentru economia românească (10.02.2022)

PROGRAMUL IMM PROD

ART. 2(1) Se aprobă PROGRAMUL IMM PROD pentru asigurarea lichidităților și

finanțarea investițiilor realizate de către IMM-uri, inclusiv start-upuri, din zona urbană,

pentru următoarele obiective:

- încurajarea producției autohtone de bunuri de larg consum, creșterea capacității de

producție,

- reconversia de la intermediere la producție,

- digitalizarea activității,

- alinierea/îmbunătățirea standardelor de mediu (inclusiv îmbunătățirea eficienței energetice 
în cadrul proceselor de producție).

(2) În vederea realizării obiectivelor prevăzute la alin.(1), se pot finanța următoarele

activități: 

d) Achiziția de echipamente în vederea alinierii la obiectivele de mediu (taxonomy) care sa

genereze eficiență energetică consumului propriu, panouri solare, stații de biogaz, stații de

reciclare
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Noi instrumente de finanțare

Proiect de Ordonanță de urgență pentru aprobarea şi finanţarea unor programe de 
garantare în domenii prioritare pentru economia românească (10.02.2022)

PROGRAMUL GARANT CONSTRUCT 

ART. 6

(1) Se aprobă PROGRAMUL GARANT CONSTRUCT în vederea asigurării

lichidităților și finanțării investițiilor pentru IMM-uriledin sectorul construcțiilor

implicate în proiecte privind îmbunătățirea eficienței energetice, investiții în domeniul

energiei verzi și aliniere la obiectivele de mediu.

(2) În cadrul programului prevăzut la alin. (1) se aprobă Subprogramul de susținerea

proiectelor de investiții pentru IMMurile din sectorul construcții și Subprogramul de

susținerea proiectelor de investiții de scară mică pentru UAT-uri, care presupun

finanțarea unor activități din sectorul construcțiilor.

d) Achiziția de echipamente în vederea alinierii la obiectivele de mediu (taxonomy) 

care sa genereze eficienta consumului propriu, panouri solare, statii de biogaz, stații 

de reciclare;
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ALTE NOUTĂȚI?
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Pentru mai multe informații

• vă rugăm să vă abonați la buletinul de știri 

BIOREGIO accesând:

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

• urmăriți #BIOREGIOproject pe rețelele de socializare

Twitter, LinkedIn, Facebook

• accesați:

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

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


Vă mulțumesc!

mihaela.frincu@icechim.ro

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

mailto:mihaela.frincu@icechim.ro

