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Mesaj din partea Președintei     

Recunoscând impactul activităților industriale și umane asupra 
mediului  și, totodată, importanța industriei, ca sursă critică a 
dezvoltării și diversificării economice, a creării de valoare 
adăugată,  este timpul să ne asumăm cu toții responsabilitatea 
de a ne angaja in activități și politici coerente, menite să 
contribuie la protejarea, gestionarea în siguranță și restaurarea 
ecosistemelor și a resurselor naturale și promovarea utilizării lor 
responsabile, reducerea poluării și combaterea schimbărilor 
climatice.   
Sectorul de afaceri are un rol critic în procesul de dezvoltare 
durabilă și poate fi un factor efectiv al schimbării, însă pentru ca 
schimbarea să se producă sunt necesare înțelegerea și 
recunoașterea beneficiilor unui comportament responsabil 
față de mediu și a adoptării unor modele de producție și 
consum durabile. Această schimbare de paradigmă este 
posibilă numai în condițiile în care cadrul stimulativ este 
asigurat, există acces la informație, educație de calitate, și 
servicii eficiente de sprijinire a afacerilor.  
Suntem cu toții presați să ne schimbăm comportamentul și să 
acționăm in direcția adoptării unor modele de consum și 
producție durabile. Aceasta este o invitație adresată tuturor 
celor interesați! Haideți sa ne întețim eforturile și sa intărim 
cooperarea pentru a depăși barierele existente în România, 
pentru a sprijini tranziția către o economie și o societate 
durabilă. Haideți să dăm conținut acestui termen intens 
vehiculat dar foarte puțin ințeles. Contextul nu a fost niciodată 
mai favorabil ca acum!

Aida Szilagyi 
Președinte al Centrului Național pentru 
Producție și Consum Durabile 
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1 Rolul Consumului Eficient de Resurse și al 
Producției Curate într-o lume durabilă

Context global



În ultimii ani, au fost înregistrate schimbări fără 
precedent in modul în care guvernele, instuțiile 
internaționale, comunitatea de afaceri și 
reprezentanții societății civile abordează 
dezvoltarea durabilă. Lista provocărilor globale 
este lungă si serioasă: creșterea disparităților 
economice dintre țările bogate și cele sărace, 
deterioarea mediului inconjurător și 
perturbări ale vieții economice și 
sociale provocate de schimbările 
climatice, fundamentalism, războaie si 
amenințări la adresa securității, sărăcie 
persistentă, lipsa accesului la resursele 
de bază (apă, alimente, energie), 
migrație masivă, alarme la adresa 
sănătății și aprofundarea decalajului în 
educație.
În acest context, anul 2015 reprezintă un 
moment de cotitură al angajamentului 
global pentru dezvoltare durabilă. 
Agenda 2030 pentru Dezvoltare 
Durabilă a Organizației Națiunilor Unite, cu ale 
sale 17 ambițioase Ținte de Dezvoltare Durabilă 
(ODD), reprezintă mai mult decât un plan de 
acțiune, reprezintă o viziune universală, integrată și 

transformativă pentru un viitor mai bun pentru 
fiecare, în orice loc s-ar afla. După cum se declară 
în preambulul documentului final al Agendei 
2030 “Transforming Our World: The 2030 Agenda 
for Sustainable Development” este necesar un set 
de angajamente fără precedent care să asigure 
transformarea radicală a unui număr important de 
actori. Modul în care aceștia vor guverna, produce, 
inova, investi, consuma, colabora și învăța, va 

determina și va defini deopotrivă capacitatea 
comunității globale de a atinge țintele agreate 
până în 2050.  ¹
Confluența crizei economice și de mediu cu care 
ne confruntăm în ultimii ani la nivel mondial, a dat 
un nou imbold eforturilor internaționale de a 
promova tranziția către sisteme industriale mai 

durabile. Industriile de pe tot mapamondul au un 
potențial semnificativ de a reduce consumul de 
materiale, energie, apă și a intensității poluării și 
de a realiza o reducere per ansamblu a 

amprentei lor ecologice, având în 
același timp oportunitatea de a-și 
îmbunătăți radical productivitatea și 
competitivitatea. O astfel de abordare 
este esențială în vederea atingerii 
scopului suprem, de a decupla 
creșterea economică de impactul 
asupra mediului. Eficientizarea 
Consumului de Resurse si Producția 
Curată (RECP) și Ecoinovarea, au fost 
recunoscute și validate ca strategii 
esențiale pentru potențialul lor de a 
contribui la atingerea Țintelor de 
Dezvoltare Durabilă ale Agendei 2030, 
referitoare la consumul și producția 
durabilă, dezvoltarea industrială 
durabilă și a unui număr de alte ținte. 

Eficientizarea Consumului de Resurse și 
Producția Curată se referă la aplicarea continuă 
a unei strategii de mediu preventive proceselor, 
produselor și serviciilor pentru creșterea 
eficienței și reducerea riscurilor pentru 
comunitate și pentru mediul inconjurător. 
RECP adresează în mod individual și în deplină 
sinergie, cele trei dimensiuni ale durabilității:  

¹THE RECPNET WE WANT: ALIGNING THE GLOBAL NETWORK WITH THE 2030 AGENDA FOR 
SUSTAINABLE DEVELOPMENT, UNEP 2016 anualul CP-EE, UNEP 2010 
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Îmbunătățirea utilizării resurselor naturale
PRODUCȚIE EFICIENTĂ

PROTEJAREA MEDIULUI
Minimizarea impactului de mediu

DEZVOLTAREA SOCIETĂȚII
Minimizarea impactului social

Aplicarea RECP la nivel global a fost facilitată de 
Programul Comun al Organizației Națiunilor 
Unite pentru Dezvoltare Industrială (UNIDO) și al 
Programul Națiunilor Unite pentru Mediu 
(UNEP), cu un bogat palmares construit în ultimii 
20 de ani și care continuă și în prezent. Programul 
asigură dezvoltarea capacității naționale și 
înființarea centrelor de producție curată, 
permițând astfel țărilor în curs de dezvoltare și în 
tranziție să lucreze activ în direcția atingerii 
dezvoltării industriale durabile. Realizările 
obținute și progresul înregistrat, oferă un 
fundament solid pentru dezvoltarea unor 
inițiative viitoare și pentru replicarea succesului și 
intensificarea aplicării metodelor deja probate. 
Cele 72 de Centre Naționale pentru Producție 
Curată stabilite în țări in curs de dezvoltare și în 

tranziție, inclusiv în România, reprezintă un 
vehicul eficient pentru promovarea producției 
durabile prin construirea expertizei naționale, 
realizarea de proiecte demonstrative, implicarea 
activă în dezvoltarea de politici publice, 
promovare și conștientizare, dezvoltarea și 
transferul de tehnologii curate. Centrul Național 
pentru Producție și Consum Durabile din 
Romania, este un exemplu de succes al 
parteneriatului public – privat și este eficient 
poziționat pentru a contribui la transferarea 
eforturilor  internaționale din domeniul 
Consumului și Producției Durabile în contextul 
național și regional, și de a pune în evidență 
relevanța lor și a asigura că aceste eforturi 
conduc la rezultate semnificative.  

²TUNIDO&UNEP RECP Programme – United Nations Industrial Development Organization & 
United Nations Environmental Programme
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Expertiză condusă de valori 



TREO
Eforturile noastre sunt focalizate în 
direcția depășirii  decalajelor  dintre 
România și alte țări mai dezvoltate 
referitoare la lipsa de informare și 
cunoștințele limitate. Debutăm cu 
primele proiecte internaționale în 
consorțiumuri recunoscute la nivel 
European. În cadrul proiectelor TREO, 
LeadSus și RECDEV contribuim la 
dezvoltarea unor programe de instruire, 
la creșterea capacității și la diseminarea 
RECP  în Romania

Cu as is tență financiara din 
partea Secretariatului de Stat 
pentru Afaceri Externe al Elveției 
(SECO) și suport tehnic din 
partea UNIDO, sunt iniț iate  
primele proiecte concentrate pe 
i m p l e m e n t a re a  Pro d u c ț i e i 
Curate și a Responsabilității 
Sociale în hotelurile românești 
din București și Valea Prahovei.

După un an de la  fondarea 
organizației noastre, suntem primiți 
ca membru observator al Rețelei 
Globale RECPnet   Din acest 
moment  suntem investiți  să 
acționăm ca centru de producție 
curată în România, contribuind la 
răspândirea eficientă pe scara largă 
a aplicării metodelor și practicilor 
RECP in sectorul economic public și 
privat.

2015 marchează un punct de 
cotitură în dezvoltarea noastră, 
moment în care lansăm primul 
nostru proiect național, proiectul 
ECOPartner, gândit să faciliteze 
diseminarea,  înțelegerea  și 
aplicarea  ecoinovării, ca instrument 
pentru înverzirea industriei și 
tranziția către modele de consum si 
producție  mai  durabile,  în 
România.

2009 2011 2012 2013 2015

ctivitățile au luat startul în anul 2009, Acând grupul nostru de experți a sprijinit 
UNIDO și Ministerul Turismului în 

diseminarea și implementarea  metodelor și 
practicilor de eficiența resurselor și producție 
curată și responsabilitate socială corporatistă, în 
sectorul turistic din România. 
În 2010, la inițiativa experților și sub îndrumarea 
UNIDO, a fost oficial inființată organizația 
neguvernamentală Centrul Național pentru 
Producție și Consum Durabile, cu misiunea clar 
ancorată în obiectivele globale de atingere a 
dezvoltării economice sustenabile ale UNIDO. 
De atunci, am dezvoltat continuu activitățile 
noastre și ne-am extins echipa, aducându-ne 
contribuția la conștientizarea mediului de 
afaceri și a altor părți interesate, creșterea 
capacității tehnice și aplicarea practică a 
metodelor și practicilor RECP și a ecoinovării în 

companii. În ultimii 5 ani am livrat programe de 
instruire, workshop-uri și seminarii, am elaborat 
rapoarte și manuale pentru sectorul public și 
privat, am condus proiecte individuale în 
companii, sprijinindu-le să-și minimizeze 
consumul de resurse și impactul asupra 
mediului.
Majoritatea experților noștri sunt în același timp 
membrii fondatori ai organizatiei, asigurând că 
valorile și țintele organizației noastre se află la 
baza inițiativelor și activităților pe care le 
desfășuram. 
Organizația este condusă de Bordul Executiv, 
ales din rândul membrilor o dată la fiecare 4 ani. 
Președintele are rol de reprezentare, și asistat 
fi i n d  d e  C o o r d o n a t o r u l  Te h n i c ,  e s t e 
deasemenea responsabil cu managementul 
strategic al  organizației și  conducerea 
activităților operaționale.  

2. Cine suntem 
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CNPCD a fost în mod oficial fondat, 
asigurând tranziția de la un grup 
informal de experți către o organizație 
non profit, ca și cadru instituțional cu 
vizibilitate sporită și impact lărgit. 
Colaborarea noastră cu UNIDO și UNEP 
continuă, în timp ce noi initiative prind 
contur pentru a avansa aplicarea 
metodelor și  practicilor RECP in 
România 

Parcursul nostru



CONȘTIENTIZARE

Consolidarea
capacitaților

Consiliere

Adaptarea
politicilor

Advocacy

Promovarea
CPD

Misiunea noastră este de a contribui la 
accelerarea modelelor de consum și 
producție durabile și implicit a tranziției 
către economia verde, prin sprijinirea 
sectorului industrial și turistic în direcția 
eficientizării consumului de resurse și a 
creșterii performanțelor de mediu.  
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Misiunea
și obiectivele 
noastre  

Aceasta se va realiza prin susținerea implementării pe scară largă a metodelor, practicilor, 
tehnologiilor și politicilor de eficientizare a consumului de resurse și adoptarea ecoinovării, de către 
întreprinderi și instituții, la toate nivelele.  

Misiunea

• Crește informarea și conștientizarea în rândul companiilor, a instituțiilor publice și a 
cetățenilor în privința nevoii de utiliza cât mai eficient resursele naturale și de a 
reduce impactul asupra mediului. 

• Crește capacitatea tehnică a experților, organizațiilor suport, companiilor și 
instituțiilor.  

• Oferirea de suport companiilor și facilitarea accesului la  informație 

• Angajarea la cel mai înalt nivel în cooperarea cu autoritățile, mediul de afaceri și 
cu lideri ai comunităților, în vederea susținerii integrării RECP, a ecoinovării și a 
principiilor consumului și producției durabile in politici, în strategiile naționale și 
regionale precum și în modelele de afaceri. 

Obiective

In acest sens ne angajăm să utilizăm experiența și cunostințele noastre pentru a:



Aida Szilagyi 
Președinte și Expert in RECP și Ecoinovare

Urmându-și convingerile puternice, și anume că dezvoltarea 
durabilă este unica soluție viabilă pentru viitor, Aida a preluat 
inițiativa și a fondat Centrul Național pentru Producție si Consum 
Durabile, în anul 2010. Cu o gândire critică și inovativă și cu peste 
20 de ani de experiență în domeniul dezvoltării durabile, Aida este 
dedicată în mod excepțional cauzei protejării resurselor naturale și 
a reducerii poluării. Ca Advocat al dezvoltării durabile și ca Expert, 
face eforturi importante în vederea includerii metodelor și 
practicilor pentru sporirea eficienței în utilizarea resurselor și a 
ecoinovării pe agenda companiilor și a autorităților publice.

Andrei Churican
Vice-Președinte și Expert în Dezvoltare Durabilă 

Gânditor strategic și Expert în dezvoltarea durabilă, Andrei este un 
promotor activ al ecoinovarii fiind și Trainer certificat in domenii 
precum CSR, Economie Socială, Sisteme de Management, 
Producție Curată și Managementul Riscului. Este un blogger 
pasionat care coagulează în jurul său profesioniști și se bucură să 
vorbească public despre dezvoltarea durabilă și responsabilitatea 
socială a companiilor. Ca Expert, este implicat în numeroase 
proiecte în mediul privat, punându-și experiența de peste 10 ani, în 
slujba companiilor. 

Diana Ionescu 
Secretar, Expert Financiar

Finanțist entuziast, Diana este expert în atragerea și implementarea 
proiectelor finanțate în numeroase domenii precum creșterea 
competitivității intreprinderilor mici și mijlocii, noi investiții în 
industrie și servicii. O persoană determinată, plină de neliniște 
creativă, inițiază cu îndrăzneală acțiuni care cunosc numai calea 
succesului. Cu peste 8 ani experiență în atragerea de granturi și 
managementul acestora, joacă un rol important în managementul 
financiar al organizației și al proiectelor implementate.

 

Camelia Mocan 
Expert în Dezvoltarea Afacerilor 

Motivată de provocări intelectuale, Camelia este consultant în 
business cu o experiență de peste 20 de ani în pograme finanțate, 
proiecte de investiții, cercetare, marketing și  comunicare, audit și 
dezvoltare de strategie. Camelia își utilizează experiența în 
identificarea oportunităților financiare pentru diverse proiecte și 
idei care susțin obiectivele organizației și își aduce un aport 
important la implementarea proiectelor existente. 
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Marian Mocan
Tutore

Suporter al excelenței în afaceri, promovează această idee în 
cercurile de business și în mediul academic, fiind Consultant în 
Management și Profesor al Facultății de Management în Producție și 
Transporturi din cadrul Universității Politehnice Timișoara. Marian 
sprijină misiunea noastră și este implicat în guvernarea organizației 
și în luarea deciziilor, utilizându-și importanta experiență în 
implicarea și sprijinirea mediului de afaceri, în domenii precum 
managementul strategic, logistică, analize diagnostic sau 
planificarea afacerilor. Este membru al Bordului Director al 
Asociației Consultanților în Management (AMCOR) și Decan al 
Facultății de Management în Producție si Transporturi.

Gabriela Fistis 
Expert în Dezvoltarea Durabilă 

Advocat al dezvoltării durabile a companiior, cu peste 18 ani de 
experiență în proiecte de cercetare și consultanță,  Gabriela joacă 
un rol important în implementarea proiectelor utilizându-și 
expertiza ca și consultant, trainer și manager de proiect. Are un rol 
activ în sprijinirea instituțiilor publice și a sectorului industrial în 
dezvoltarea Planurilor de Energie Durabilă și implementarea 
conceptelor de dezvoltare durabilă.  

Dana Fatol 
Expert Tehnic 

Pasionată a stilului de viață durabil, Dana este o profesionistă în 
domeniul resurselor umane și Manager în Sustenabilitate certificat 
de către Asociația Europeană de Certificare în domeniul Calității. 
Este foarte activă și implicată în activități care promovează 
dezvoltarea durabilă, inclusiv educație și conștientizare.
Ca Expert Tehnic, Dana contribuie activ la punerea în practică a 
proiectelor, comunicarea cu grupurile țintă și promovarea 
inițiativelor organizației. 

Delia Cotarca 
Asistenta Echipei 

Licențiată în Drept, Delia ne conectează cu ultimele cerințe legale 
relevante, fiind experimentată în activități de adminstrație și office 
management. Ne oferă suportul în gestionarea achizitiilor, a 
contractelor și a activităților de zi cu zi, contribuind entuziast la 
implementarea proiectelor, la activități de cercetare și 
documentare, contabilitate și marketing. Delia ne conectează cu 
grupurile țintă, organizează evenimentele noastre de promovare și 
conștientizare și pregătește cadrul perfect pentru desfășurarea cu 
succes a workshopurilor și a instruirilor. 
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Parteneriate naționale 
și internaționale  
Parte a comunității globale
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Singuri nu putem face diferența! Credem cu 
tărie că parteneriatele și cooperarea cu 
organizațiile relevante sunt esențiale 

pentru a avea un impact asupra procesului 
decizional și pot contribui la răspândirea pe 
scară largă a aplicării RECP și a ecoinovării. 
Acționăm în strânsă cooperare cu actorii cheie, 
naționali și regionali, cum ar fi factorii de decizie 
politică, societatea civilă, mediul academic, 
asociații industriale și clustere.

Rețeaua Română pentru 
Ecoinovare

In i ț iat iva  noastră 
recentă, având ca 
s c o p  p r i n c i p a l 
întărirea cooperăarii 
și a parteneriatelor 
c u  i n s t i t u ț i i  ș i 
organizații relevante 
din România, este 

inițierea și coagularea Rețelei Române pentru 
Ecoinovare (REIN).
REIN este o rețea informală a experților și 
organizațiilor, menită să încurajeze adoptarea 
ecoinovării în companiile și clusterele din 
România. Lucrăm cu membrii rețelei în vederea 
creșterii capacității  tehnice și a cooperării dintre 
aceștia, cu scopul  final  de a promova 
ecoinovarea la nivel național, și de a creea 
consilieri de încredere pentru industrii și 
decidenți politici din România.

PREPARE - Rețeaua informală a 
experților europeni în 
sustenabilitate

PREPARE este o rețea informală a membrilor 
proveniți din țări Europene, formată din 
persoane și organizații cu experiență, care 
funcționează pe baza principiilor integrității și 
independenței  grupuri lor  de interese. 
Organizația își propune să contribuie la 
stabilirea agendei care susține producția și 
consumul durabile, venind în întâmpinarea 
noilor provocări prin dezvoltarea de soluții 
inovatoare.Organizația noastră reprezintă 

punctul focal național al PREPARE, furnizează  
informații suplimentare și sprijină experții sau 
organizațiile care doresc să adere la Prepare. În 
cooperare cu partenerii și actorii relevanți din 
arena internațională, CNPCD este activ în 
dezvoltarea și implementarea de proiecte având 
ca obiective principale promovarea educației 
pentru dezvoltare durabilă, spri j inirea 
industriilor în vederea minimizării consumul de 
resurse și a impactul asupra mediului și oferirea 
de informații  corecte pentru adaptarea 
politicilor,  la nivel național și european.

Coaliția Română pentru Mediu

C N P C D   e s t e 
înrolat împreună 
cu alte ONG-uri 
c u n o s c u t e  î n 
Coaliția Română 
p e n t r u  M e d i u , 
menită să contribuie la dezvoltarea durabilă a 
României prin implicarea societății civile. 
C o a l i ț i a  c u p r i n d e  3 0  d e  o r g a n i z a ț i i 
neguvernamentale active în domeniul protecției 
mediului, și este cea mai importantă voce în 
relație cu factorii de decizie, în special cu 
Ministerul Mediului și Pădurilor, fiind activ 
angrenată în activitățile de supraveghere și de 
elaborare a politicilor de mediu.

RECPnet - Rețeaua Globală pentru 
Eficiența Resurselor și Producție 
Curată

Organizația noastră este 
s t r â n s  a n c o r a t ă  î n 
comunitatea internațională 
și angajată în promovarea 
u t i l i z ă r i i  e fi c i e n t e  a 
resurselor și a consumului 
și  producției  durabile, 
a c ț i o n â n d  î n  s t r â n s ă 
cooperare cu instituțiile 
internaționale precum UNEP, UNIDO și alți 
parteneri. Rețeaua globală pentru promovarea 
utilizării eficiente a resurselor și producție curată 
(RECPnet), a fost creată în mod oficial în anul 
2010, cu sprijinul UNIDO și UNEP. 

3. Parteneriate naționale și internaționale
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Reteaua reunește peste 72 de furnizori de 
servicii RECP la nivel mondial, cu scopul de a 
cataliza aplicarea efectivă, la scară largă a RECP, 
în țările în tranziție și în curs de dezvoltare. 
Principalul obiectiv al RECPnet este acela de a 

contribui la dezvoltarea efectivă și eficientă, 
aplicarea, adaptarea, extinderea și integrarea 
c o n c e p t e l o r,  m e t o d e l o r,  p r a c t i c i l o r, 
tehnologiilor și politicilor RECP în țările în 
tranziție și în curs de dezvoltare.

CNPCD, prin președinta sa, coordonează 
centrele din regiunea Europa de Est, Caucaz și 
Asia Centrală a RECPnet, având o contribuție 
importantă la identificarea problemelor 
emergente care  facilitează implicarea activă a 
membrilor. CNPCD este un promotor activ al 

RECPnet, pledând pentru rolul și contribuția 
rețelei și a membrilor săi la tranziția către o 
economie bazată pe emisii scăzute de carbon și 
eficientă din perspectiva consumului de 
resurse, precum și la punerea în aplicare a 
Agendei 2030.
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Declarația de la Davos pentru Promovarea Eficienței 
Resurselor și Producției Curate (RECP), în țările în 
curs de dezvoltare și în tranziție

3. Parteneriate naționale și internaționale



4Proiecte selectate
Mândri de realizările noastre



Programul pentru dezvoltarea durabilă a întreprinderilor din România, cu 
accent pe consolidarea expertizei naționale în domeniile Producție Curată 
(CP) și Responsabilitate Socială (CSR), în special în sectorul turismului.

4. Proiecte selectate

Programul pentru dezvoltarea durabilă a 
companiilor din România orientat în direcția 
creșterii expertizei naționale în domeniul 
Producției Curate și a Responsabilității Sociale  a 
creat fundamentul necesar pentru expansiunea 
conceptului de sustenabilitate în sectorul 
turistic din România, fiind adresat in mod direct 
hotelurilor, angajaților și experților în turism cu 
scopul de a crește capacitatea tehnică a 
acestora, de a identifica și de a implementa 
măsuri de eficientizare a consumului de resurse 
și de a crește calitatea serviciilor, a gradului de 
satisfacție al clienților și angajaților, prin 
aplicarea practicilor de responsabilitate socială.  
Programul a fost coordonat de UNIDO și sprijinit 
de Ministerul Turismului, fiind finanțat de către 
Secretariatul de Stat pentru Cooperare 
Economică al Elveției și implementat de  
CNPCD în parteneriat cu Trend Hospitality, o 
companie din domeniul managementului 
turistic. Cu suportul a doi experți elvețieni, a 49 
de experți instruți in cadrul proiectului și a 
echipei de proiect a CNPCD, am realizat peste 
170 de workshopuri în hotelurile participante și 
am lucrat în cooperare cu angajați și manageri 
din hoteluri pentru a identifica și implementa 
măsuri economice, sociale și de mediu.
Experiența elvețiană în domeniu, cele mai bune 
practici, cunoștințe și instrumente au fost  
transferate experților români, contribuind la 
creșterea capacității acestora și la obținerea 
unor rezultate practice remarcabile.
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Tema: 
turism durabil Perioada: 2009  2011-



Elementele esențiale ale procesului de reciclare a 
deșeurilor de echipamente electrice și electronice 
(DEEE) sunt identificarea timpurie și înlăturarea 
componentelor toxice, precum și cunoașterea etapelor, 
tehnicilor și metodelor de demontare, ca un element 
cheie al acestei proceduri. Proiectul RECDEV a facilitat 
dezvoltarea de cursuri inovatoare de învățare la distanță 
și de autoformare, care familiarizează utilizatorii cu 

m e t o d e  d e 
dezasamblare a 
dispozitivelor 
e l e c t r i c e  ș i 
electronice și cu 
metodele de 
identificare a 
t i p u r i l o r  ș i 
c a l i t ă ț i l o r 
materialelor 
încorporate. 
Programul de 
instruire vizează 
atât forța de 
m u n c ă  m a i 

putin pregatită (implicați în dezasamblare), având ca 
scop consolidarea capacității lor profesionale, a 

siguranței la locul de muncă și dezvoltarea 
competențelor esențiale, precum și angajații cu 

calificări mai înalte (implicați în identificarea 
materialelor),  acoperind un gol esențial de instruire în 
industria reciclatoare de DEEE.
Noua și inovatoarea platformă tridimensională de 
educare și formare, este pilotată în prezent de către 
companiile românești de reciclare a DEEE. Cu 
sprijinul ECOTIC, prima schemă colectivă a 
producătorilor și importatorilor de echipamente 
electrice și electronice din România, platforma 
RECDEV, va deveni o resursă disponibilă continuu, 
în viitorul apropiat.

În cadrul proiectului "Medgreen", un proiect 
finanțat prin fondurile structurale europene axate 
pe creșterea  competitivității polilor de dezvoltare 
economică, CNPCD a fost responsabil pentru 
generarea unei baze de date regionale a deșeurilor 
industriale, accesibilă tuturor părților interesate prin 
intermediul unei platforme web dedicate. 
Beneficiarii direcți ai proiectului, 14 companii din 
industrie și sectorul logistic, au fost instruite referitor 
la elementele de bază ale eficienței utilizării 
resurselor și producția curată, și au fost sprijinite în 
vederea înțelegerii perspectivei financiare și a 

indentificării posibilelor soluții pentru creșterea 
eficienței utilizării materialelor, prevenirea și 
minimizarea generării deșeurilor. Experții CNPCD 
au elaborat metodologia și instrumentele de 
evaluare și au sprijinit aplicația pilot în 14 companii. 
O campanie de conștientizare la scară largă, privind 
prevenirea generării și reducerea deșeurilor, având 
ca motto "Resurse din deșeuri", a fost realizată  în 
regiunea de vest, pentru a crește gradul de 
conștientizare în rândul companiilor și a publicului 
larg.

MEDGREEN
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Tema: 
reducerea deșeurilor 2014  2015-

Tema: 
educație și inovație 2013  2017-

RECDEV | Soluții inovative pentru 
industria reciclatoare a DEEE

Perioada: 

Perioada: 

4. Proiecte selectate



EcoPartner stabi lește bazele pentru o 
colaborare continuă și durabilă între partenerii 
români: CNPCD , Clustero și partenerul elvețian 
AGEDEVE având ca scop principal încurajarea 
adoptării ecoinovării în industria românească și 
stimularea creării condițiilor necesare. Prin 
intervențiile sale, proiectul contribuie la 
sporirea capacitățatii partenerilor români, a 
experților și a altor organizații, de a furniza 
servicii suport în domeniul ecoinovării; 22 de 
experți din diferite grupuri-țintă (mediul 
academic, institute de cercetare, ministere, 
clustere și companii) au participat la un program 
de instruire "state of the art" în ecoinovare  livrat 
de experții elvețieni și sunt acum pregătiți să 
integreze acest training în programele lor și / 
sau în oferta educațională, să utilizeze metodele 
ecoinovative în cadrul clusterelor, sau să 
foloseasca cunoștințele dobândite pentru a 
modela politicile viitoare.
Formarea Clubului Verde ca model propus de 
CNPCD pentru promovarea adoptării ecoinovării 
în sectorul industrial, pune bazele primului centru 
de sprijin în ecoinovare din România, oferind 

servicii directe pentru sectorul industrial.
Rețeaua Română pentru Ecoinovare (RE-IN) a 
fost fondată bazat pe o abordare colaborativă a 
părți lor interesate, intenționează să se 
poziționeze ca partener principal în România 
pentru factorii de decizie, mediul de afaceecri, 
mediul academic și organizații suport cu 
interese comune în avansarea ecoinovării, și să 
contribuie la dezvoltarea și consolidarea 
parteneriatului pentru ecoinovare.
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Tema: 
ecoinovarea 2015  2017-

EcoPartner
Parteneriat pentru Ecoinovare 

Proiect cofinantat printr-un grant din partea Elvetiei 
prin intermediul Contributiei Elvetiene pentru 

Uniunea Europeana extinsa.

4. Proiecte selectate

Perioada: 



5Contribuția noastră
6 ani de angajament susținut



5. Contribuția noastră

Conștientizare

19

PRELEGERI CHEIE  
ÎN CONFERINȚE 
NAȚIONALE 
ȘI INTERNAȚIONALE 

30 

DE EVENIMENTE 

+500 PARTICIPANȚI
PERSOANE DIN INSTITUȚII PUBLICE ȘI PRIVATEPERSOANE DIN INSTITUȚII PUBLICE ȘI PRIVATE



PARTICIPARE 

20

LA EVENIMENTE 
INTERNAȚIONALE ȘI WORKSHOP-uri 

5. Contribuția noastră



Dupa ce am înțeles consecințele unui model de 
dezvoltare dezechilibrată bazată pe paradigma 
creșterii economice, activitățile noastre au fost 
conduse de o motivație fundamentală: 
educarea noastră și a altora cu privire la modul 
în care putem îmbunătăți condițiile sociale, 
ecologice și economice la nivel macro și 
microeconomic, în sectorul privat și cel public.
Educația pentru dezvoltare durabilă (ESD) nu 
este legată de un subiect sau domeniu anume, 
este o educație integratoare, holistică și trans--
sectorială, abordează o dinamicăa complexă și 
face legătura dintre sistemul social, economic și 
ecologic, cu scopul de a garanta că în viitor 
generațiile au posibilitatea de a se bucura de o 

viață sănătoasă, într-un mediu natural curat. 
Educația pentru dezvoltare durabilă, în 
consecință, promovează competențe, cum ar fi 
gândirea critică, imaginarea unor scenarii de 
viitor și luarea deciziilor într-un mod bazat pe 
colaborare.
La CNPCD adresăm aceste subiecte prin 
d e z v o l t a rea  ș i  p u n e rea  î n  a p l i c a re  a 
programelor de formare privind producția și 
modelele de consum durabile, responsabilitate 
socială, utilizarea eficientă a resurselor și 
producție curată, ecoinovare, gândirea ciclului 
de viață al produselor în ansamblu și politici 
publice pentru o economie verde.

Rezultatele programelor de training

 
75% companii private

 25% administrații publice
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Organizații
 

65% sector privat

10% NGOs

25% admnistrații publice

375

 

Par�cipanți

Timisoara
Bucharest
Resita
Medias
Lugoj
Arad
Poiana Brasov

See www.cnpcd.ro  for more details on our training programmes 

Novi Sad
Budapest
Tirana
Chisinau

ore de training
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Educație pentru
dezvoltare durabilă 

+ 2500

5. Contribuția noastră



A face mai mult, utilizând mai 
puțin" – sau despre cum RECP și 
Ecoinovarea pot stimula 
performanța economică, socială și 
de mediu în sectorul privat

Producția durabilă prin utilizarea eficientă a 
resurselor și producție mai curată

Ideea de bază este: "O uncie de prevenire 
valorează mai mult decat de o livră de 
vindecare“
Prevenirea generării deșeurilor și a emisiilor 
industriale are mai mult sens decât reciclarea 
deseurilor sau tratarea poluării după ce aceasta 
este evacuată în mediul înconjurător. 
(Van Berkel, 2015).

B e n e fi c i i l e 
RECP pentru 
companii

• Performanța  
îmbunătățită 
î n  a f a c e r i - 
Performanțe 
mai bune în 
a f a c e r i  a r 
p u t e a  fi 
realizate prin 
c r e ș t e r e a 
e fi c i e n ț e i 

utilizării resurselor, îmbunătățire care are un 
impact pozitiv asupra reducerii costurilor, a 
consumului de materiale toxice și a generării de 
deșeuri și emisii. Produse îmbunătățite, 
obținute printr-un proces eficient controlat, ar 
putea răspunde mai bine așteptărilor clienților, 
contribuind la o mai bună poziționare pe piață și 
la creșterea vânzărilor.

• Siguranța în afaceri - Investind mai mult în 
respectarea legislației de mediu, reducerea 
deșeurilor și a poluării, se asigură eliminarea 
riscurilor pentru întreprinderi, ceea ce le 
permite să funcționeze și să acționeze în timp 
util pentru de a se adapta la o legislație de 
mediu mai exigentă. O afacere sigură pare mult 
mai atractivă în fața partenerilor și va avea un 
acces mai bun la granturi și credite, permițând 
previziuni strategice prin anticiparea modului în 
care compania poate inova și poate crea 
valoare adăugată.

• Relațiile cu părțile interesate - Responsabilitatea 
față de mediul înconjurător ajută întreprinderile 
să-și  îmbunătățească reputația, prin crearea unui 
exemplu pozitiv, fapt reflectat în retenția 
angajaților și motivația acestora, precum și în 
relațiile mai bune cu comunitatea și alte părți 
interesate relevante.

Ecoinovarea este următoarea 
megatendință în afaceri!
De ce considerăm că dezvoltarea 
durabilă se califică ca megatendință în 
creștere?
Așa cum a fost cazul megatendințelor în IT 
sau calitate, companiile pioniere în 
domeniul dezvoltării durabile au inceput 
să se concentreze asupra riscurilor afacerii 
și a reducerii costurilor, asupra dezvoltării 
de strategii pentru crearea de valoare 
adăugată, iar în cele din urmă, pe crearea 
de brand și cultură organizațională. La fel 
ca și câștigătorii din megatedințele 
a n t e r i o a r e  c a r e  ș i - a u  s u r c l a s a t 
competitorii evoluând în etape, trebuie să 
procedeze și companiile care speră să 
devină lideri  (sau chiar sa concureze) în 
cadrul valulului emergent al dezvoltării 
durabile. (Harvard Business Review)
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5. Contribuția noastră



Guvernul unei țării poate influența pozitiv 
dezvoltarea economică durabilă a acesteia prin 
politici și stimulente care să promoveze 
utilizarea eficientă a resurselor și o mai bună 
performanță de mediu. Parteneriatele pe 
termen lung între guvern, mediul universitar, 
asociații, clustere industriale și societatea civilă 
sunt esențiale în promovarea dezvoltării 
industriale durabile, a modelelor de consum și 
producție durabilă și a tranziției către economia 
verde. Guvernul poate influența condițiile-
cadru prin intermediul unor măsuri, cum ar fi: 
crearea cererii pe piață pentru produse 
ecologice, facilitarea oportunităților de 
finanțare, încurajarea parteneriatelor la nivel 
mondial  și  a comerțului, investiț i i le în 
infrastructuri mai eficiente, precum și sprijinirea 
acțiunilor locale.
Organizația noastră colaborează cu Ministere și 
alte instituții publice în vederea integrării 
consumului eficient de resurse și a ecoinovării în 
politicile noastre naționale. Proiectele și 
intervențiile noastre, contribuie la:
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Politici suport 
pentru economia verde

1. Îmbunătățirea cunoașterii in vederea dezvoltării, 
punerii în aplicare, evaluării și monitorizării  politicilor 
și legislației de mediu din Uniunea Europeană, 
precum și pentru evaluarea și monitorizarea 
factorilor, a presiunilor și a reacțiilor care au impact 
asupra mediului în interiorul și în afara Uniunii 
Europene,
2. Dezvoltarea, testarea și demonstrarea politicilor 
existente sau a abordărilor de management, cele 
mai bune practici și soluții la provocările de mediu, 
precum și în sprijinul politicilor și a legislației care 
favorizează eficiența utilizării resurselor, inclusiv foaia 
de parcurs către o Europă Eficientă din punct de 
vedere al utilizării Resurselor.

3. Facilitarea accesului la posibilitățile de finanțare;
În calitate de membru al RECPnet - Rețeaua Globală 
pentru promovarea adoptării la scară largă a 
Eficienței Resurselor și Producției Curate în țările în 
curs de dezvoltare și economiile în tranziție, noi  
transferăm și replicăm experiența și cunoștințele 
internaționale în contextul nostru național,  
acționând ca o punte de legătură între organizațiile 
internaționale și actorii naționali relevanți. Încercăm 
să aducem împreună competențe necesare în 
cadrul inițiativei noastre, Rețeaua Română pentru 
Ecoinovare, consolidând alianța noastră și 
poziționându-ne ca parteneri pentru factorii de 
decizie din România.

5. Contribuția noastră



6 Inițiativele noastre
Semințe pentru un viitor mai verde



  

m selectat trei inițiative pentru a vă oferi Ao imagine mai bună a domeniului nostru 
de acțiune, a temelor abordate și a 

metodelor folosite pentru a împărtăși și a 
răspândi  cunoșt ințe le  dobândite  pr in 
colaborare internațională.

Rețeaua Română pentru 
Ecoinovare
Numai un efort comun și acțiuni coordonate, 
care să acopere toate domeniile cheie ale 
ecoinovării și  diferite tipuri de organizații la nivel 
național, ar putea fi eficace pentru diseminarea 
largă și aplicarea ecoinovării in România. Din 
acest motiv, am inițiat în anul 2015 formarea 

Rețelei Române pentru Ecoinovare, deschisă 
tuturor părților interesate din industrie, instituții 
publice, mediul academic și societatea civilă.
Rețeaua Română pentru Ecoinovare (RE-IN) are 
un dublu rol:
• De a permite un suport comun pentru servicii 
în domeniul ecoinovării, cuprinzătoare și 
convingătoare pentru întreprinderi, cu o 
acoperire geografică răspândită.
• De a acționa la nivelul politicilor și a susține 
crearea condițiilor care să permită ecoinovarea
Rețeaua foloseste o abordare bazată pe 
colaborare cu mai multe părți interesate și își 
propune să devină un partener important 
pentru factorii de decizie politică, afaceri și 
mediul universitar în vederea promovarea 
ecoinovării.

6. Inițiativele noastre 
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· Sprijinirea dezvoltării politicilor

· A deveni un partener de discuții și consultări 
pentru instituțiile publice centrale și regionale  

· Cristalizarea identității RE-IN

· Atragerea de noi membri și extinderea 
rețelei cu membri ce provin în principal 
din sectorul industrial

 

Suport pentru politica 
de ecoinovare 

· Consolidarea abilităților membrilor RE-IN

· Includerea ecoinovării în curriculum-ul universitar

· Dezvoltarea și implementarea programelor 
de instruire a adulților

 

· Creșterea numărului de companii 
care au adoptat soluții ecoinovative· Evaluarea necesităților de ecoinovare 
a sectorului privat

REIN 
obiectivele

RE-IN arii strategice

Educare

Servicii pentru companii

 

 
Parteneriate și proiecte comune  · Identificarea oportunităților de finanțare 

pentru proiecte / parteneriate comune 
între membrii RE-IN

 
Promovarea și conștientizarea 

mediului de afaceri



 

C l u b u l  V e r d e  a l 
Antreprenorilor este un 
m o d e l  d e  s p r i j i n 
d e z v o l t a t  p e n t r u 
ex t inderea  ap l icăr i i 
RECP și integrarea sa, în 
special în intreprindrile 
m i c i  ș i  m i j l o c i i . Pe 
parcursul unei perioade 

de aproximativ 6 luni, 8 - 10 întreprinderi mici și 
mijlocii din regiune sunt aduse împreună, într-
un program de training și coaching intensiv. La 

finalizarea programului, fiecare companie 
membră elaborează un plan de acțiune RECP și 
începe punerea sa în aplicare. Companiile 
membre au posibilitatea de a implementa 
efectiv măsuri RECP care vizează reducerea 
impactul asupra mediului și obținerea de 
b e n e fi c i i  e c o n o m i c e  î n  a c e l a ș i  t i m p. 
Îmbunătățirile aduse în companii contribuie la 
îmbunătățirea generală a mediului de afaceri 
local  ș i  în  cele din urmă la  creșterea 
competitivității economiei locale și a calității 
mediului  înconjurător.

Profiluri 
de

mediu

Energie

Apă
și

apă uzată

Materiale
și

deșeuri

Plan
de

acțiune

Chimicale
și

emisii

Teme
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Clubul Verde al Antreprenorilor

Primul "Club Verde al Antreprenorilor" a fost 
înființat în Timișoara, în cadrul proiectului 
EcoPartner, proiect co-finanțat de guvernul 
Elveției. Opt companii din diferite sectoare,  
primele care s-au alăturat acestei inițiative, au 
beneficiat de training, coaching, consiliere și 
î n d r u m a r e  i n d i v i d u a l ă  p e  p a r c u r s u l 
programului. Rezultatele primei runde au 
constat din zeci de măsuri de eficientizare și 
reducere a impactului asupra mediului, 

propuse pentru implementare. Mai mult decât 
atât , membri i  Clubului  Verde au avut 
posibilitatea de a-și îmbunătăți cunoștințele in 
privința metodelor și tehnicilor RECP, au accesat 
informații și instrumente specifice, au intrat în 
contact cu alte companii pentru a schimba idei, 
și-au promovat organizația prin intermediul 
evenimentelor clubului, al publicațiilor noastre, 
și nu în ultimul rând, au avut oportunitatea de a 
face parte dintr-o comunitate a inovării.

6. Inițiativele noastre 



http://www.cnpcd.ro/data-hub/ 

Ce este 
Ecoinovarea

Cum să 
ecoinovăm

Povești de succes 
în ecoinovare

Susținerea 
politicilor 

pentru 
ecoinovare

Materiale 
de 

instruire

6. Inițiativele noastre  
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Putem considera sustenabilitatea ca parte a vieții noastre, dar și un motor al procesului de decizie. 
La nivel mondial, consolidarea datelor și a informațiilor în vederea facilitării dezvoltării durabile 
este acum recunoscută ca un factor cheie în atingerea progresului.
Noi credem că facilitarea accesului liber la datele de calitate și informații pentru companii, cetățeni, 
guverne, parteneri și organizații, este un mare beneficiu pentru comunitatea noastră.
Deoarece importanța ecoinovarii crește semnificativ de la an la an, în cadrul proiectului EcoPartner, 
am lansat o platformă cu resurse documentare - portalul on-line pentru ecoinovare. Data Hub-ul 
este o modalitate eficientă de a colecta, gestiona și a face cunoscute informații despre ecoinovare 
în sprijinul mediului de afaceri, al factorilor decizionali și al societății.
Resursele sunt grupate și clasificate astfel încât acestea să poată fi ușor de găsit și accesibile 
utilizatorilor. În prezent, avem cinci categorii principale:

Data Hub-ul poate fi accesat gratuit după înregistrarea pe:

Platforma
documentară

Data Hub 
în Ecoinovare 



7Date financiare 
Aspirații către independență financiară



NG-urile, la fel ca orice alte organizații, Ose confruntă cu aceeași provocare de 
bază: în scopul de a iniția acțiuni și de a 

crea valoare pentru beneficiari, ele au nevoie de 
resurse. Aceste resurse pot lua diferite forme. Ca 
organizație non-profit, modelul nostru financiar 
se bazează în prezent pe programele de 
finanțare. Încercăm să ne asigurăm stabilitatea și 
să creăm resursele financiare necesare pentru a 
ne asigura autonomia și a asigura co-finanțarea 
proiectelor noastre. Acest lucru este posibil prin 

creșterea gradului de auto-finanțare din taxe 
pentru servicii suport și instruire, sau atragerea 
de fonduri din sponsorizări și donații, o 
componentă care trebuie să fie dezvoltată mai 
mult în viitor. Modelul financiar actual reflectă 
veniturile organizației din ultimii trei ani, în 
medie, 86% din venituri provin din programele 
de grant, 11% sunt bazate pe taxele si incasările 
aferente serviciilor de formare, în timp ce doar 
4% au venit de la donatori sau sponsori.

7. Date financiare 

Suntem în mod constant în căutarea de colaboratori și parteneriate menite să contribuie la 
dezvoltarea și implementarea de soluții durabile pentru comunitatea noastră. Principalele noastre 
proiecte au atras importante fonduri pe parcursul anilor 2010-2016, fonduri care au fost utilizate în 
cooperare cu partenerii noștri.
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86%

11%

4%
Modelul
Financiar
Curent

Cheltuieli 2013 - 2015Bugete proiecte

2013 2015

Proiecte proprii 

Colectare de fonduri 

Programe finanțate 

servicii subcontractate 

călătorii 

activitați în cadrul proiectelor

echipamente 

salarii 



8 Implicați-vă!
Sprijiniți-ne să facem mai mult



"Parteneriatele dintre companii și ONG-uri pot fi 
o soluție modernă la probleme presante. 
Mediul în schimbare are implicații puternice 
asupra modului în care ONG-urile și companiile 
gândesc și lucrează." Angajarea comună a 
sectorului public, privat și al societății civile, 
pentru a găsi soluții comune la problemele 
existente este o tendință în creștere la nivel 
global.
Scopul nostru principal este de a încuraja 
tranziția către un viitor mai verde, durabil. Ne 
propunem să intăr im parteneriatul  cu 
organizațiile publice și private din diferite 
domenii, să utilizăm cunoștințele și experiența 
noastră pentru a demonstra viabilitatea 

soluțiilor și practicilor propuse pentru a 
îmbunătăți în mod sinergic eficiența costurilor și 
protejarea mediul înconjurător, încurajând 
d e o p o t r i v ă  i m p l i c a rea  c o m u n i t ă ț i i  î n 
construirea unui viitor durabil.
R e c u n o s c â n d  l i m i t ă r i l e  p ro g r a m e l o r 
tradiționale de finanțare, ne străduim să 
diversificăm resursele și veniturile noastre 
financiare și să atragem mai multe contribuții 
din partea sectorului privat. Generozitatea 
dumneavoastră, dedicată muncii pe care o 
realizăm, este profund apreciată. Parteneriatul 
cu noi implică mult mai mult decât o donație, 
este o soluție câștigătoare pentru ambele părți 
implicate:

³Heap, 556 

8. Implicați-vă!
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Imagine și Credibilitate

Soluții Win-Win 

Piețe Noi 

Strategie sustenabilă

³Heap, 556 

Cu suportul dumneavoastră ne putem diversifica proiectele și ne putem asigura 
autonomia financiară.

Doriți să lucrăm împreună? 
Doriți să contribuiți?

Contactați-ne la: 
CNPCD Madrid Nr. 22, 

Timisoara, România
Tel/fax: +40 256 434 397

Email: office@cnpcd.ro 
Website: www.cnpcd.ro

Cu suportul nostru puteți identifica soluții durabile pentru afacerea dumneavostră, vă 
puteți  îmbunătăți imaginea și credibilitatea și vă puteți spori profitul, prin abordarea unor 
noi modele de afaceri și a unor segmente de piață diferite.
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