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Promovarea
productției si
consumului

durabil

Construirea
unei expertize 

naționale in 
eco-inovare, in 

particular RECP 

Sprjinirea
mediului

economic în 
direcția

adoptării
metodelor de 
eco-inovative
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politicilor

publice care 
sprijină eco-

inovarea
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Ce este eco-inovarea?
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“Introducerea sau modificarea oricarui produs, serviciu, 

proces, o schimbare organizationala sau solutie de 

marketing 

care contribuie la reducerea utilizarii resurselor

si la reducerea eliberarii de substante toxice

de-a lungul ciclului de viata ” 

Sursa: www.eco-innovation.eu

Definitia eco-inovarii

data de Observatorul European pentru Eco-inovare (EIO)
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Eco-inovarea – o component a inovarii care deshide noi cai catre

realizarea de activitati economice sustenabile

• Reducerea costurilor cu materialele și energia

• Noi produse, noi servicii, noi piețe

• Noi modele de afaceri

• Management sustenabil al resurselor naturale

• Adresarea schimbărilor climatice

• Imbunătățirea biodiversității și ecosistemelor

• Sporirea calitătii vieții

• Crearea de locuri de muncă noi si sustenabile

• “Securitatea materialelor”

• Justețe in alocarea resurselor 

Economie

Mediu

Societate

Politica

+

+
+
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• Eco-inovaea este un set de modificari sau solutii inovatoare pentru
produse (bunuri / servicii), procese, abordarea pietei sau a 

structurii organizationale care conduce la cresterea performantei si
competitivitatii companiilor

• Eco-inovarea poate fi o idee noua de afacere sau un produs nou dar
se poate aplica si produselor si operatiunilor existente

•

Modele de afaceri noi
concepute pentru
competitvitate si

protejarea mediului

Abordare bazata pe
gandirea ciclului de 

viata

Cresterea
performantei si a 

competitivitatii

3 elemente cheie ale eco-inovarii
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Eco-inovarea este un proces care considera intreg ciclul de viata

Life Cycle Thinking Product System, en.wikipedia.org

Proiectare 

Realizare

Utilizare

Reutilizare

Reciclare
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Eco-inovarea vizeaza imbunatatiri la nivelul companiei,                                    

produsului sau a relatiei companie client 

• Reducerea consumului de materii prime inglobate

• Reducerea consumului de energie, apa, conusumabile pe
durata utilizarii

• Mai putine materiale toxice inglobate in produs

• Intretinere usoara, reparabil,  reciclabil

• Optimizarea performantei produsului

Imbunatatirea 
produsului

• Eficienta proceselor de productie (ex, consum de energie, 
generare de deseuri, emisii in aer, apa , etc.)

• Reducerea / eliminarea substantelor toxice din produs /procese

• Imbunatatirea capabilitatilor de inovare ale companiei

• Productivitate crescuta, imagine, pozitionare pe piata

Companie 

• Reducerea costurilor pe durata utiizarii

• Mai putin risc in utilizare (ex, mai putin zgomot, emisii, 
substante periculoase) 

• Operare facila, performanta mai buna a produsului

• Imbunatatiri functionale sau tehnologice

Utilizator & client
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Eco-inovarea poate fi incrementala, disruptiva sau radicala

Sursa:: Business Models for Systemic Eco-innovations,Feb.2012, Technopolis Group

Managemen

tul ciclului de 

viata

Productie in 

circuit inchis
Simbioza

industriala

Sisteme

produs-

serviciu

Noi modele de 

comercializare

Aplicare

spatiala

Controlul

poluarii
Productie

curata

Eco-

eficienta

Produse

verzi

Eco-

design

Proces de productie

Produse & Servicii

Limite organizationale

Inovare incrementala/disruptiva Inovare radicala/sistemica

Nu schimba regimul tehnlogic de baza Modifica regimul tehnologic de baza

Reconfigureaza sistemul produs – serviciu
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De ce este eco-inovarea o miza pentru companii?
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Accelerarea efectelor activitatilor omenesti face ca eco-inovarea sa devina o prioritate

pentru fiecare …

Sursa: Reference: W. Steffen, W. Broadgate, L. Deutsch, O. Gaffney and C. Ludwig (2015), The Trajectory of the Anthropocene: the Great Acceleration, The 

Anthropocene Review. Map & Design: Félix Pharand-Deschênes/Globaïa
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Motivatia de afaceri pentru eco-inovare este de acum larg acceptata

• Piata verde valoreaza mii de miliarde de dolari

• Retailerii cer ca furnizorii sa raspunda consumatorilor “verzi” 

• O reputatie “verde” conduce catre valoare financiara

• O mica investitie in “inverzire” poate conduce la mari economii

• Noua generatie de lucratori pretuieste sustenabilitatea si cere locuri de 

munca “verzi” – 96% din tineri doresc ca angajatorii sa fie responsabili fata 

de mediu

Sursa: OECD Sustainable Manufacturing Toolkit, 2011
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Beneficii cheie pentru companii

Surrsa: OECD Sustainable Manufacturing Toolkit, 2011

Performanța 

financiară

• Vânzări sporite – prin anticiparea și satisfacerea așteptărilor de 

mediu și sociale mai bine dacât competitorii

• Eficiența și productivitate sporită – prin reducerea utilizării 

resurselor, a generarea de deșeuri 

• Reducerea dependenței de materiale scumpe sau periculoase 

Excelența în 

afaceri

• Avans fața de cerințele legale – prin atitudine proactivă și 

dezvoltarea de bune practici in reactiei post schimbare

• Acces imbunătățit la capital – prin reducerea riscurilor operaționale, 

strategice și pe lanțul de aprovizionare, soluții inovatoare pentru piață

• Previzionare strategică – prin anticiparea modului în care afacerea 

poate inova pentru a genera valoare suplimentară

Relații cu părțile 

interesate

• Imbunătățirea reputației – prin demonstrarea preocupărilor față de 

mediu și oferirea unui exemplu pozitiv.

• Imbunătățirea moralului și retenția angajaților – prin facilitarea 

contribuției lor la un mediu mai bun și o afacere mai productivă

• Construire de relații mai bune cu comunitatea – prin demonstrarea 

unei abordări responsabile și proactive fața de mediul și comunitatea 

locală
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Cum sa eco-inovam? 
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Eco-
innovarea

Compania
potrivita

Expertul
potrivit

Coditii
propice eco-

inovarii

Acces la 
finantare

Cum ne pregatim de eco-inovare
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Ce are de a face afacerea dvs cu mediul? 

Sursa : OECD Sustainable Manufacturing Toolkit, 2011

Relatia de baza dintre activitatile de productie si mediu

Materiale 

necesare realizării 

produsului

Procese de transformare a intrărilor in 

ieșiri și activităti necesare operării 

facilităților de productie (întretinere, 

transport materiale și angajați, etc)

Produsele realizate, 

utilizarea lor si 

tratarea / eliminarea 

la sfârșitul ciclului de 

viată

Intrări Operațiuni Produse
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Exemplu ilustrativ de cartografiere a impactului de mediu

Sursa : OECD Sustainable Manufacturing Toolkit, 2011
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Eficienta, impact de mediu si prioritati de actiune

Sursa : OECD Sustainable Manufacturing Toolkit, 2011

Operatii ProduseIntrari

Intensitate consum de apa Continut material reciclat/reutilizat

Intensitate consum de energie

Proportie de energie regenerabila

Intensitate GHG 

Intensitate reziduuri

Intensitate poluanti in aer

Intensitate poluanti in apa

Intensiate materaile neregenerabile

Reciclabilitate

Intensitate materiale regenerabile

Continut substante restrictionate

Intensitate consum de energie

Intensitate emisii de GHG 

Continut reciclabile /reutilizat

Intensitate substante restrictionate

Intensitatea materriale utilizate

Set de indicatori pentru analiza performantei de mediu
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Intelegerea modelului de afaceri actual si tendintele din sector

Source: The Business Model Canvas, 

Strategyzer

Cine sunt

partenerii

cheie? 

Care sunt resursele

cheie care le primim

de la partenerii

nostrii?  

Care sunt activitatile

cheie efectuate de 

parteneri? 

Care este motivatia

pentru parteneriate ?  

Care sunt

activitatile pe

care le cere

modelul nostru

de afaceri?

Crearea de 

valoare

Ce 

problema/asteptare

a clientului nostru

reusim sa rezolvam?

Ce valoarea noua 

livram clientului ? 

Ce fel de relatii

stabilim cu

clientii? 

Care sunt

segmentele de 

clienti pe care ii 

tintim

Care sunt

resursele cheie

pe care le cere

modelul de 

afaceri ? 

Prin ce canale

putem sa 

ajungem a 

anumite

segmente de 

clienti? 

Structura costului

Care sunt cele mai importante costuri inerente modelului

de afaceri? 

Surse de venit

Pentru ce paltesc clientii? Cum platesc ei? Straegia de 

pret si dinamica?  
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Cateva povesti de succes datorate eco-inovarii…  
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Modele de afaceri concrete pentru eco-inovare exista deja!

• Produse verzi – modele bazate pe produse/ procese

• Sisteme de recuperare a resurselor din deseuri –productie in circuit inchis

• Sisteme bazate pe energie alternativa

• Eficienta si optimizare cu tehnologii TIC  

• Vanzari functionale si modele de management de servicii

• Simbioza industriala

• Orase sau cartiere verzi

• Scheme de finantare innovative 

Source: Business Models for Systemic Eco-innovations,Feb.2012, Technopolis Group
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Poveste de succes din industrie

Exemplu « Model bazat pe produs verde »

Caroma  - toaleta dual-flush 
Țara de origine : Australia 
 
Acesta este un sistem de utilizare eficientă 
a apei pentru eliminarea deșeurilor 
umane, folosind mai puțină apă decât 
sistemele tradiționale de toaletă. Butonul 
dual-flush permite utilizatorului sa 
selecteze modul semi-curgere sau full-
curgere. Tehnologia a dus la dezvoltarea 
de noi sisteme de supape pentru 
rezervorul vasului de toaleta și o nouă 
generație de modele foarte eficiente de 
vase de toaletă. Sistemul a fost introdus în 
1980 și de atunci s-a raspandit pe scara 
larga, la nivel mondial.  

 

Rezolvarea problemelor legate de 
accesul la apa  

Model de afaceri orientat spre 
produs și tehnologie 
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Source: Business Models for Systemic Eco-innovations,Feb.2012, Technopolis Group

Actori principali

O companie locală care a dezvoltat și

vândut sistemul și clienții săi, utilizatorii

sistemului

Relația cu clienții și canale de 

promovare

Produs „verde” orientat spre utilizarea în

masă atat de către utilizatorii privați cât și de

către organizații care doresc să își

îmbunatațească eficiența și performanța în

utilizarea apei

Crearea și captarea de valoare în 

comparație cu modele tradiționale 

Pentru clienți: economii financiare în faza

de utilizare

Pentru producător: intrarea pe o piața în

creștere de clienți cu preocupări referitoare

la protecția mediului

Beneficii sustenabile
Reducerea consumului de apa în faza de

utilizare

Rolul politicii 

Toaleta „dual-flush” a devenit parte din

standardele ecologice aplicate în domeniul

construcțiilor sustenabile, ceea ce a condus

mai departe la creșterea pieței



www.sofiesonline.com www.cnpcd.ro www.clustero.eu

Exemplu de succes la nivel de parc industrial

CAD-ZIPLO

Tara : Elvetia, Geneva, 2014

CAD-ZIPLO este un proiect pilot

bazat pe colectarea de căldură

reziduală industrială și redistribuirea

acesteia prin intermediul unei rețele

de încălzire. Într-o primă etapă,

rețeaua va oferi caldură parcului

industrial local. În viitorul apropiat,

rețeaua ar trebui să furnizeze

căldura unui cartier apropiat,

Cherpines.

Adresarea provocărilor climatice prin 

intermediul rețelelor de încalzire

Model de afaceri orientat către utilizarea 

sinergiilor oferite de proximitatea 

geografică
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Source: Sofies SA

Actori principali

Companii industriale furnizoare de caldură

reziduală și companii industriale utilizatoare de

caldură

Crearea și captarea de valoare 

în comparație cu modele 

tradiționale

Model tradițional = companiile 

acționează separat

Pentru cumpărători: reducerea costurilor

energetice

Pentru furnizor: generarea de venituri

suplimentare datorate valorificări fluxurilor de

produse secundare și a pierderilor

Beneficii sustenabile

Îmbunătățirea eficienței utilizării resurselor

Reducerea consumurilor de energie

neregenerabilă

Reducerea emisiilor în atmosferă

Rolul politicii 

Rolul politicii și a cadrului de reglementare

este esential în domeniul simbiozei industriale.

În acest caz, ecologia Industrială este inclusă

ca un principiu cheie în la nivel local. Proiectul

a beneficiat de un sprijin public puternic în

ceea ce privește promovarea catre industriile

locale și finanțarea.
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CE AR FI 

DACA? 
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Conditiile cadru pentru eco-inovare

Cercetare științifică dedicata , politici de inovare si stimulare a tehnologiilor inalte

Instrumente de piață

Măsuri legate de cerere 

Achziitii 

publice 

Standarde 

tehnologice si 

cerințe 

legislative

Abordări pe 

baza de 

performanțâ

Instrumente 

de preț 
Etichetare si 

certificare

Suport pt 

comercializare 

Asigurarea 

infrastructurii 

Cercetare 

Publică

Suport pt 

afaceri in 

domeniul 

cercetării

Suport pentru pre-

comercializare

Educatie si 

instruire 

Servicii de 

informare

Network si 

parteneriate 

Tansfer

tehnologic 

Eco-inovare

Măsuri legate de oferta 
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Finance

Inovare

Politici & 
Legislatie

Finantare

Exista conditii pentru eco-inovare in Romania?  
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Crearea unui cadru propice eco-inovarii

Exercitiu

1. Care ar fi rolul Retelei Romane pentru Eco-inovare ?

1. Cine ar trebuie sa faca parte din aceasta retea ? 

2. Care ar fi trei obiective majore ale Retelei pe termen scurt si mediu
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MULȚUMIM !

CENTRUL NAȚIONAL PENTRU PRODUCȚTIE ȘI CONSUM DURABILE 

ASOCIAȚIA GENEVEZÂ PENTRU DEZVOLTAREA 

ECONOMIEI CIRCULARE  

ASOCIAȚIA CLUSTERELOR DIN ROMÂNIA


