
Conferința internațională privind 

abordarea economiei circulare în 

Regiunea Centru │ 15-16 iunie 2021 

Agenția pentru Dezvoltare Regională Centru organizează marți, 15 iunie 

2021 și miercuri, 16 iunie 2021, începând cu ora 11:00 o întâlnire 

internațională privind abordarea economiei circulare în regiunile 

europene. 

Economia circulară este una din temele momentului, fiind identificată ca prioritate în 

documentele europene, naționale și regionale. 

Preocupată de dezvoltarea sustenabilă a Regiunii Centru, în acord cu nevoile identificate la 

nivel regional, ADR Centru se implică constant în proiecte de cooperare interregionale care să 

asigure schimburi de experiențe și transfer de cunoștințe și bune practici între organizațiile din 

Regiunea Centru și alte organizații similare din Europa. Un astfel de proiect este  COLOR 

CIRCLE, o inițiativă interregională ce își propune să sprijine dezvoltarea economiei circulare 

prin crearea unor parteneriate solide între autoritățile locale și mediul academic regional, dar și 

prin dezvoltarea unor măsuri inovatoare care să permită implementarea conceptului de 

economie circulară la nivel de localitate. Implementarea proiectului COLOR CIRCLE este 

realizată de agenții regionale de dezvoltare, consilii regionale, universități și centre de inovare 

din șase regiuni europene: Burgundia-Franche-Comté – Franța, Boemia Centrală – Cehia, 

Provincia Frizia – Olanda, Provincia Granada – Spania și Regiunea Centru -România. 

În contextul acestui proiect, ADR Centru va organiza în perioada 15-16 iunie 2021 o întâlnire 

interregională la care sunt invitați atât partenerii de proiect cât și alte organizații din cele cinci 

regiuni partenere. Această întâlnire va fi o oportunitate de învăța și de a dezbate împreună cu 

invitații noștri din Franța, Cehia, Olanda și Spania care sunt provocările și oportunitățile 

implementării conceptului economiei circulare și cum poate fi implementat acest concept în 

comunitățile de mici dimensiuni din Europa. Având în vedere condițiile pandemice actuale, ce 

nu permit deplasarea partenerilor, această întâlnire va fi organizată în format hibrid: partenerii 

internaționali ai proiectului, invitații acestora și o parte din organizațiile din Regiunea Centru 

vor participa online, iar speakerii invitați la eveniment și/sau alte organizații regionale vor 

participa fizic, respectând toate normele de distanțare în vigoare. Evenimentul se va desfășura 

în limba engleză și va structurat în două zile, după cum urmează: 

• Ziua 1: 15 iunie 2021, intervalul orar 11 -14 – această zi va fi dedicată abordării 

strategice – prima sesiune va include discuții și dezbateri privind situația implementării 

https://www.interregeurope.eu/colorcircle/
https://www.interregeurope.eu/colorcircle/


conceptului de economie circulară în Regiunea Centru și în România, iar cea de-a doua 

sesiune va include informații privind situația implementării acestui concept în regiunile 

partenere și prezentarea unor bune practici identificate în aceste regiuni. 

• Ziua 2 – 16 iunie 2021, intervalul orar 11-14 –  această zi va fi dedicată schimburilor 

de experiențe & know how – prima parte a zilei va include prezentări video ale unor 

inițiative din Regiunea Centru, identificate ca bune practici în domeniul economiei 

circulare, grupate în trei teme principale: gestionarea deșeurilor și valorificarea 

produselor secundare, energie sustenabilă și regenerare urbană sustenabilă. După 

prezentarea fiecărui material video, pornind de la inițiativele prezentate, ne propunem 

să dezbatem într-o manieră integrată modul în care autoritățile publice pot conlucra cu 

mediul academic, organizațiile private și societatea civilă pentru a dezvolta 

proiecte/soluții/abordări care să contribuie la crearea unor comunități sustenabile. După 

fiecare material video, un reprezentant al mediului academic, un reprezentant al 

autorităților publice și un reprezentant al comunității vor identifica soluții pentru a 

dezvolta proiecte/parteneriate pentru dezvoltarea conceptului de economie circulară. 

Cea de-a doua parte a zilei va include o sesiune de networking cu organizații similare 

din Burgundia-Franche-Comté, Franța, Boemia Centrală, Cehia, Provincia Frizia 

Olanda, Provincia Granada, Spania. 

Persoanele interesate să participe la acest eveniment se pot înscrie, până în 14 iunie 

2021, completând formularul online disponibil aici: 

https://docs.google.com/forms/d/1cl7fhIlqTQx9MChYzXYIk7F7q7T69804A9fnmJEp-

RI/edit?hl=ro. 

Pentru orice informații legate de acest eveniment vă rugăm sa ne contactați prin email la 

gabriela.tarau[at]adrcentru.ro, daniela.breazu[at]adrcentru.ro sau telefonic la 0358401276, 

interior 466 si 463. Persoane de contact Gabriela Tarau si Daniela Breazu. 

https://docs.google.com/forms/d/1cl7fhIlqTQx9MChYzXYIk7F7q7T69804A9fnmJEp-RI/edit?hl=ro
https://docs.google.com/forms/d/1cl7fhIlqTQx9MChYzXYIk7F7q7T69804A9fnmJEp-RI/edit?hl=ro
https://www.centruregion.com/conferinta-color-circle/

