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Conferința se concentrează asupra modului în care economia circulară poate crea valoare
atât pentru întreprinderi, cât și pentru societate și va include lectori din mediul academic și din industria
privată. Subiectele centrale sunt designul circular, modelele de afaceri pentru o economie circulară și
inovarea prin colaborare.
Modelul economic actual de "a lua, a fabrica, a dispune" atinge limitele sale fizice și trebuie
înlocuit. În economia circulară, obiectivul este menținerea cât mai mare a valorii și a utilității
produselor, materialelor și componentelor cât mai mult timp posibil. Câștigătorii de mâine vor fi
companiile care pot crea mai multă valoare din mai puține resurse. Acest lucru necesită o mentalitate
inovatoare, o perspectivă pe termen lung, noi modele de afaceri și dorința de a colabora.
Evenimentul îşi propune să reunească practicieni din industrie cu focus pe economia
circulară, pentru a împărtăși idei și experiența proprie, dezvoltând astfel afaceri circulare și durabile.
Conferința va aborda un subiect complex, având în vedere două teme conectate pe de o parte bune
practici din industrie și pe de altă parte contextul în care întreprinderile pot construi soluții inovatoare
prin colaborare pentru atingerea obiectivelor de dezvoltare durabilă ale ONU.
TEMATICA
Sesiunea 1: Designul circular este o condiție prealabilă pentru economia circulară. Designul
influențează modelele de afaceri, comportamentul consumatorilor și circularitatea resurselor.
● Proiectarea circulară - pivot în tranziția spre economia circulară
● Principiile proiectării circulare şi modul de aplicare al acesteia
Sesiunea 2: Prezentarea de modele de bună practică, de la teorie la implementare, inclusiv
colaborarea.
● Colaborarea - sunt rezultatele obținute până acum concludente ?
● Prioritatea măsurilor strategice în lanțul de prelucrare
Sesiunea 3: Inovația în producție - regândirea modelelor de afaceri și a strategiilor de operare, care
pot conduce la crearea de valori sporite și la soluții durabile din punct de vedere ecologic.
● Rolul inovării în strategiile circulare
● Cum se măsoară eficiența şi eficacitatea acestora ?
Sesiunea 4: Potențialul și bariere pentru economia circulară în România – cum își vor împărtăși
viziunea actorii din industrie, despre viitorul creării de valoare în companiile românești într-o economie
circulară.
● Producția circulară, calitatea vieţii şi rolul stakeholderilor în acest demers- oportunități și bariere
● Finanţarea trecerii la circularitate.
Sesiunea 5: Dezvoltarea tehnologiei digitale, inclusiv tehnologia Internet of Things și
Blockchain, poate fi un facilitator al tranziției către o economie circulară.
● Transformarea Digitală şi Economia Circulară. Industrie 4.0 pentru circularitate sau circularitate
pentru Industrie 4.0?
● Care este stadiul şi viitorul noilor tehnologii (Cloud, Inteligenţă Artificială, Blockchain Internet of
Things)?
Sesiunea 6: Tendințele consumatorilor: trendul industrie pentru sustenabilitatea într-o economie
circulară în următorii 10 ani.Rolul şi locul consumatorilor pentru o industrie prelucrătoare circulară.
● Modificarea comportamentului consumatorului.
● Strategie şi impact pentru Calitate 4.0.

Parteneri sectoriali:
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09:00 - 09:30 Înregistrarea participanților
09:30 - 09:50 Cuvânt de bun venit
● Rodica LUPU – Fondator Ingenius.NET, CEO Loop Operations,
Vice-președinte CONAF
● Elena Simina LAKATOS - Președinte IRCEM, Membru ECESP
● Flavius ARDELEAN - Consilier la Ministerul Mediului
● Teclu CODREȘI - Fundația AER: Acțiunea Ecologică Română
09:50 - 11:00 Sesiunea 1 & Sesiunea 2 & Sesiunea 3
● Iulian CUCULAS- GM, Proiect RO Invest Capital
● Silviu PANDREA - Innovation Management – Risks
Opportunities
● Prof. Dr. Cristian NEGULESCU – Economia Albastră
● Marius HĂRĂTĂU – General Manager Academia Industrială

and

11:00 - 12:00 Sesiunea 4 & Sesiunea 5 & Sesiunea 6
● George CIULACU - Şcoala Informală de IT
● Laura ORDEANU - DeLonghi
● Prof. ing. Liana BABIAC & Prof. Monica BOTEZATU – Inginer
electronică, Liceul Tehnologic Transporturi Căi Ferate Craiova
12:00 - 12:15 Poză de grup
12:15 - 13:15 Prânz și
13:15 - 15:00 WORKSHOP
16:15 – 16:30 Sesiune Q&A, Închiderea conferinței
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SITE CONFERINŢĂ:
Detalii suplimentare privind Conferinţa “IMPACTUL ECONOMIEI CIRCULARE ASUPRA
INDUSTRIEI FABRICAŢIEI ŞI TRANSPORTULUI” pot fi găsite pe paginile:

● Web http://www.manufactcircle.ircem.ro/
●
●

Facebook https://www.facebook.com/www.ircem.ro/
Site www.ircem.ro

DE CE SĂ PARTICIP?
● Descoperiți cele mai bune practici din partea liderilor din industrie și obțineți îndrumări
detaliate cu privire la modul de implementare eficientă a politicilor de economie circulară;
● Aveți posibilitatea de a discuta cu factori de decizie experimentați ai părților interesate
cheie din ONG-uri, afaceri, guvern și din lanțul de aprovizionare;
● Evaluați performanța companiei și descoperiți pe ce trebuie să vă concentrați eforturile;
ÎNREGISTRAREA
PARTICIPANŢILOR
se poate face online accesând link-ul
https://www.esurveyspro.com/Survey.aspx?id=63ad4aa7-42ae-4025-bfc1-a126ea53300e
În speranţa unei colaborări fructuoase între organizaţii, vă aşteptăm să fiţi alături de noi,
sprijinindu-ne acţiunile pentru facilitarea tranziţiei spre economia circulară în România.
Prin intermediul Conferinţei “IMPACTUL ECONOMIEI CIRCULARE ASUPRA
INDUSTRIEI FABRICAŢIEI ŞI TRANSPORTULUI” ne propunem să implicăm părțile interesate
în identificarea și conectarea practicilor circulare; formularea de recomandări pentru Guvernul
României pentru a facilita o tranziție mai eficientă spre economia circulară; și identificarea de
oportunități circulare pentru consolidarea competitivității economice internaționale și a calității
vieții pentru toți.
Vice prim-ministrul Grațiela Leocadia Gavrilescu, Ministrul Mediului, și-a exprimat sprijinul
față de proiect pe data de 6 decembrie 2018 în cadrul evenimentului “Virtuous Circles Mission to
Romania - Poveşti de succes din domeniul economiei circulare", unde proiectul a fost prezentat
pentru prima dată publicului:
"[…] Pentru noi, tranziția spre o economie circulară este o oportunitate excepțională care
va permite tranziția spre zero deșeuri. Vă susținem proiectul şi vă propun altceva şi anume
realizarea conferinței naționale pe strategie în economie circulară odată cu preluarea mandatului
de către România a Preşedinţiei Comisiei Europene […]".
Astfel, demersul nostru este unul ce vrea să contribuie alături de celălalte 8 conferințe
regionale, pe care vrem să le realizăm în România, ca urmare a angajamentului asumat față de
ECESP, să contribuim prin consultarea tuturor stakeholderilor la realizarea unei strategii pe
economie circulară în România pentru perioada 2020 - 2030.
Conferința este coordonată de IRCEM şi sub auspiciile Platformei Europene a
Stakeholderilor pe Economia Circulară (ECESP), o inițiativă comună a Comitetului Economic și
Social European și a Comisiei Europene. Mai multe informații despre acest subiect pot fi găsite
pe site-ul www.IRCEM.RO sau https://circulareconomy.europa.eu/platform/en/dialogue.
Pentru orice informații vă stăm la dispoziție cu mare interes!

Cu deosebit respect,
Dr. Ing. Ec. Elena-Simina LAKATOS
Preşedinte IRCEM
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