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Perspective asupra ecoinovării 
 

Observatorul European pentru Ecoinovare oferă o perspectivă simplistă şi cuprinzătoare 
asupra ecoinovării ca fiind „orice inovare care reduce utilizarea resurselor naturale şi 

minimalizeaza eliberarea substanţelor periculoase dealungul întregului ciclu de viaţă”. 
Observatorul European pentru Ecoinovare funcţionează ca o platformă pentru 

colectarea şi analiza structurată a unei game largi de informaţii provenite din Uniunea 
Europeană (www.ecoinovare.eu) 
 

Există diverse definiţii ale ecoinovării precum și o serie de definiţii asociate, cum ar fi 
inovaţia legată de mediul inconjurător. 

 
„Ecoinovarea reprezintă introducerea  

oricărui produs (bun sau serviciu), 
proces, modificare organizaţională sau 
soluţie de marketing care contribuie la 

reducerea utilizării resurselor naturale 
(inclusiv materiale, energie, apă şi 

terenuri) şi permite reducerea eliberării 
substanţelor periculoase de-alungul  
întregului ciclu de viaţă." [Observatorul 

European pentru Ecoinovare] 
 

 
 

“Ecoinovarea reprezintă protejarea, 

asimilarea sau exploatarea unui produs, 
proces de producţie, serviciu,  metodă 
de management sau de afaceri nouă 

pentru organizaţie (dezvoltarea sau 
adoptarea acestora) care are ca 

rezultat, pe parcursul ciclului său de 
viaţă, reducerea riscului pentru mediul 
înconjurător, a poluării şi a altor efecte 

negative ale utilizării resurselor (inclusiv 
utilizarea energiei) în comparaţie cu 

alternativele relevante”. [Kemp and 
Pearson, 2008]

 

„Ecoinovarea reprezintă dezvoltarea şi aplicarea unui model de afaceri, construit pe 
baza unei noi strategii de afaceri care include sustenabilitatea în cadrul tuturor 

operaţiunilor de afaceri, bazat pe gandirea ciclului de viaţă, în cooperare cu partenerii 
din cadrul întregului lanţ valoric. Acesta implică un set coordonat de modificări sau 
soluţii noi pentru produse (bunuri/servicii), procese, marketing şi structuri 

organizaționale, care conduc la creșterea performanţei şi competitivității companiei”. 
[UNEP & DTU: Manual Ecoinovare] 

 
Pentru a studia, analiza şi înţelege condiţiile cadru, provocările şi oportunităţile  pentru 
ecoinovare, trebuie să înţelegem în primul rând tipologia ecoinovării. 

 
Conform MEI („Măsurând Ecoinovarea”), un proiect al Direcţiei Generale pentru 

Cercetare a Comisiei Europene, realizat în colaborare cu Eurostat, Agenţia Europeană 
de Mediu (EEA) şi Centrul Comun de Cercetare (JRC) al Comisiei Europene, tipologia 
ecoinovării se rezumă astfel: 

 
A. Tehnologii de mediu; 

B. Inovare organizaţională pentru mediu; 
C. Inovarea produselor şi serviciilor, oferind beneficii de mediu; 
D. Inovarea ecologică a sistemelor.  
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Acestea sunt descrise in cele ce urmează: 
 

A. Tehnologii de mediu: 
 Tehnologii de control al poluării, inclusiv tehnologiile de epurare a apelor uzate; 

 Tehnologii de depoluare care tratează poluanţii înainte de a fi eliberaţi în mediul 

înconjurător;  

 Tehnologii curate: procese de fabricaţie care sunt mai puţin poluante şi/sau mai 

eficiente din punctul de vedere al utilizării resurselor decât alternativele relevante;  

 Echipamente pentru managementul deşeurilor;  

 Monitorizarea mediului înconjurător şi instrumente necesare;  

 Tehnologii pentru energie verde;  

 Alimentare cu apă;  

 Controlul zgomotului şi vibraţiilor. 

 
B. Inovarea organizaţională pentru mediu: introducerea metodelor organizaţionale 

şi a sistemelor de management pentru rezolvarea problemelor de mediu aferente  
producţiei şi produselor. O clasificare mai detaliată este redată in cele ce 

urmează: 
 Scheme de prevenire a poluării: vizează prevenirea poluării prin substituirea 

materialelor de intrare, o funcţionare mai eficientă a proceselor şi schimbări în fabricile 

de producţie (evitarea sau oprirea scurgerilor şi a unor evenimente similare);  

 Sisteme de management şi audit de mediu: sisteme formale de management al 

mediului implicând măsurarea, raportarea şi responsabilităţi privind rezolvarea   

problemelor legate de utilizarea materialelor, energiei, apei şi deşeurilor (de exemplu, 

EMAS şi ISO 14001);  

 Managementul lanţului de aprovizionare: cooperarea între companii astfel încât să se 

închidă buclele de aprovizionare a materialelor şi să se evite daunele aduse mediului în 

cadrul lanţului valoric (de la naștere până la final). 

 
C. Inovarea produselor şi serviciilor oferind beneficii de mediu - produse noi sau 

îmbunătăţite şi servicii utile pentru mediul înconjurător: 
 Produse materiale (bunuri) noi sau îmbunătăţite, inclusiv casele și clădirile ecologice; 

 Produse financiare verzi (cum ar fi închirierile ecologice sau ipotecile climatice); 

 Servicii de mediu: managementul deşeurilor solide şi periculoase, managementul 

apelor şi apelor uzate, consultanţă privind mediul înconjurător, testarea şi ingineria, 

alte servicii de testare şi analiză; 

 Servicii mai puţin poluante care consumă mai puţine resurse (de exemplu, maşini 

folosite în comun). 

 
D. Inovarea ecologică a sistemelor: 

 Sisteme alternative de producţie şi consum cu impact redus asupra mediului 

înconjurător: de exemplu, agricultura biologică şi sistemul energetic bazat pe surse 

regenerabile. 

 
Prezentul raport ia în considerare tipologia ecoinovării descrisă mai sus atunci când  
introduce informaţii naţionale specifice privind diversele categorii, intenţionând să 

evalueze tipul de ecoinovare preferat în România.  
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1. Provocările întâlnite  

Contextul global 
În prezent, omenirea utilizează mai multe resurse naturale decât poate susţine planeta pe 
termen lung. Capacitatea biologică a pământului (incluzând capacitatea de extragere şi 

absorbţie a deşeurilor şi emisiilor) a fost deja depăşită cu aproximativ 50% (WWF et al., 
2012). În anul 2015, conform calculelor efectuate, „Ziua în care s-au epuizat resursele 
Pământului” a fost 13 August, ceea ce înseamnă că omenirea a epuizat resursele naturale 

pe un an întreg în numai 8 luni. Din 1950, populaţia lumii, precum si activitatile sociale şi 
economice au cunoscut o crestere exponențială. 
Conform Evaluării Milenare a Ecosistemelor (MA), 60% din beneficiile furnizate de 

ecosistemele globale pentru a susţine viaţa pe Pământ (cum ar fi apa dulce, aerul curat şi o 
climă relativ stabilă) se degradează sau sunt folosite într-un mod nesustenabil.  
 
Contextul naţional 
Pentru a înţelege clar aceste preocupări globale generale la un nivel mai specific, respectiv 
la nivelul României, următoarele informaţii furnizează puncte de vedere interesante: 

 
 45,5% din resursele de apă dulce (râuri şi lacuri) din România sunt tehnic utilizabile ca 

surse de apă potabilă; restul de 54,5% sunt poluate. Acest fapt duce la 2.660 m3/cap de 

locuitor/an (dintr-un potenţial de 5930 m3/cap de locuitor/an) de apă utilizabilă, faţă de 

4000 m3/cap de locuitor/an, media UE1; 

 Datorită despăduririlor din ultimii ani2, gradul de acoperire cu păduri este de 23% faţă de 

nivelul optim de 40-45%; 

 52% din sol este puţin sau foarte puţin fertil, datorită exploatării agricole neraţionale, a 

poluării industriale şi a depozitării neconforme a deşeurilor3; 

 Capacitatea de producţie biologică a capitalului natural din România se estimează la 2.17g 

ha/cap de locuitor (zonă productivă naturală/cap de locuitor), mai mică decât valoarea 

calculată în 2006 care a fost de 2,7g ha/cap de locuitor. Acesta este o indicaţie clară a 

modelului de creştere nesustenabilă; 

 Peste 70% din populaţia urbană a României este expusă la concentraţii ridicate de PM10, 

valori mai ridicate decât obiectivele UE privind calitatea aerului de 50 μg/m3/zi (date din 

2011, pe baza Fişei informative privind poluarea aerului din anul 2013 a EEA)4. 
 

Mai mult decât atât, indicatori precum productivitatea resurselor si intensitatea energetică 
reflectă faptul că România utilizează ineficient resursele sale. Conform ultimelor date 
EUROSTAT din anul 2014:  

 Productivitatea resurselor (PIB/consum intern de materiale) din România a fost de 0,32 

euro/kg în 2014, mai scăzută decât nivelul din anul 2002 cu 8,3%5; 

 Intensitatea energetică (kg de echivalent petrol per 1000 de euro) în anul 2013 a fost de 

335,5 kg echivalent petrol/ PIB de 1000 euro6
, faţă de media UE-28 de 141,7 kg 

echivalent petrol/ PIB de 1000 euro. 

 
Din punctul de vedere al protejării şi susţinerii capacităţii biologice naţionale ca o condiţie 

sine qua non a dezvoltării economice şi sociale, ecoinovarea este necesară şi trebuie 
susţinută ca o prioritate naţională. Acest raport  analizează dacă și din punct de vedere 
economic, ecoinovarea este considerată la fel de urgentă sau necesară în România. 

                                                           
1 2008: http://www.un.org/esa/dsd/dsd_aofw_ni/ni_pdfs/NationalReports/romania/Romania.pdf 
2 2014: http://hrmars.com/hrmars_papers/IJAREG_1_1_art_07_Bran_Fl2.pdf 
3 2009: pg7. http://www.enciclopedia-economica.ro/upload/files/AT_SOLULROMANIEI-2-2-1-word-prezentareSOL-acad-Hera.pdf 
4 Strategia Naţională de Dezvoltare Sustenabilă a României Orizonturi 2013-2020-2030  
5 http://ec.europa.eu/eurostat/documents/2995521/7051895/8-27102015-AP-EN.pdf/bfe65bed-cd92-47f3-a316-7d59c7b2e504 
6 http://ec.europa.eu/eurostat/tgm/table.do?tab=table&init=1&language=en&pcode=tsdec360&plugin=1 
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2. Ecoinovarea în România  

Conform raportului Observatorului European pentru Ecoinovare, „Ecoinovarea în România, 
profil de ţară, 2013”7, principala problemă nu este reprezentantă de deficitul de resurse, ci, 
mai degrabă lipsa unei gestionării eficiente a resurselor disponibile este cea care pune 

probleme dezvoltării sustenabile a țării.  
 
Evaluarea performanţelor României din anul 2012 realizată de UNECE8, subliniază faptul că 

accesul la apă curată, managementul deşeurilor şi epurarea apelor uzate sunt principalele 
provocări de mediu la nivel național. 
Numai 4% din deşeurile municipale solide ale României (DSM) au fost reciclate în 2014  

restul fiind depozitate în depozite ecologice de deşeuri şi la gropi de gunoi. În timp ce 
cererea de apă a scăzut de la 20 miliarde de metri cubi (m3) în 1990 la 7,7 miliarde m3 în 
2011, parţial datorată instalării apometrelor, precum şi diminuării activităţilor agricole şi 

industriale în perioada de tranziţie, se prevede ca gradul de utilizare a apei să se dubleze 
până în anul 2020, datorită creşterii planificate a sectoarelor industriale şi agricole. În total, 
57% din populaţia României şi un nivel extrem de scăzut de 4% al populaţiei rurale este 

conectată la sisteme de colectare şi epurare a apelor uzate.  
Între tendinţele pozitive, UNECE menţionează: scăderea la jumătate a volumului de deşeuri 
nepericuloase din minerit şi cu scăderea cu 95% a deşeurile periculoase provenite din 

același sector, precum și o creştere a volumului de materii prime secundare reciclate. 
Potenţialul ridicat pentru energia regenerabilă a început să fie exploatat în perioada 2012-
2013, odată cu primele investiţii în parcuri eoliene, parcuri fotovoltaice, centrale de energie 

hidroelectrică şi biomasă. În ceea ce priveşte eficienţa energetică, se estimează că sectorul 
imobiliar deţine cel mai mare potenţial de economisire şi a primit atenţia politicilor prin 
realizare programelor de eficienţă energetică şi disponibilitatea finanţării din partea UE şi 

BERD. 
 
În 2013, România se afla pe locul 21 în „Scorul ecoinovării” în UE (www.eco-innovation.eu). 

Cu un punctaj de 63, România se situează cu 26 se procente mai jos decât scorul mediu 
general al UE-28, coboarând două poziţii față de anul 2012. Poziţiile fruntaşe în anul 2013 

au fost ocupate de Suedia şi Finlanda cu un punctaj de 138 fiecare şi de Germania, cu un 
punctaj de 132. 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
Figura 1: Scorul ecoinovării al UE-28 in 2013, indice compozit (Sursa: Eco-innovation Scoreboard) 

                                                           
7 http://www.eco-innovation.eu/images/stories/Reports/EIO_Country_Brief_2013_Romania.pdf 
8 http://www.unece.org/fileadmin/DAM/env/epr/epr_studies/Romania_II.pdf 
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Intrări in ecoinovare  
 
Indicele intrărilor in ecoinovare se calculează pe baza a trei indicatori:  

 Investiţiile guvernamentale în cercetare şi dezvoltare pe segmentul protecției 
mediului si energiei (exprimate in % din PIB); 

 Investiţii verzi în stagii incipiente (USD/cap de locuitor); 
 Număr total de personal de cercetare şi dezvoltare şi cercetători implicați (% din 

nivelul total de ocupare al forţei de muncă).  

 
România prezintă intrări foarte modeste în sistemul de ecoinovare, cu un punctaj de 23 faţă 
de media UE de 100. Numai Croaţia (22), Polonia (18), Bulgaria (18) şi CDPIu (13) deţin 

valori mai mici din acest punct de vedere.  
Alocările şi investiţiile guvernamentale în cercetarea şi dezvoltarea pe domeniul mediului și 
al energiei (GBAORD) atinge 0,004% din PIB, reprezantând o valoare moderată faţă de 

tendinţele din UE. Finlanda este o excepţie, cu 0,14% din PIB alocat cercetării şi dezvoltării 
de mediu şi energetice. 

În ceea ce priveşte ocuparea forţei de muncă în sectorul cercetării în ecoinovare, numărul 
angajaţilor în cercetare şi dezvoltare în România în anul 2009 a atins 0,43% din totalul 
ocupării forţei de muncă, ceea ce a reprezentat numai 33.6% din media UE28. Prin 

comparaţie, cercetătorii finlandezi în domenii asociate ecoinovării reprezintă 2,97% din 
totalul ocupării forţei de muncă, cei danezi 2,76% iar cei luxemburghezi 2,51%. 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

Figura 2: Intrările in ecoinovare pentru UE28 (Sursa: Eco-innovation Scoreboard)  

 
Activităţi de ecoinovare 

 
Indicele pentru activităţile de ecoinovare se calculează pe baza a trei indicatori: 

 Implementarea activităţilor de inovare pentru a reduce intrările de materiale pe 

unitate de ieşire (produs sau serviciu) în companii (procent din numărul total de 
firme); 

 Implementarea activităţilor de inovare pentru a reduce intrările energetice pe 

unitate de ieşire (produs sau serviciu) în companii (procent din numărul total de 
firme); 

 Firme cu sisteme certificate de management al mediului (ISO 14001) (per milion de 

locuitori). 
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România se situează peste media UE în ceea ce priveşte activităţile de ecoinovare, cu un 
punctaj mediu de 118. În 2013, Spania a ocupat prima poziţie în acest domeniu. 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

Figura 3: Activităţi de ecoinovare ale UE28 (Sursa: Eco-innovation scoreboard)  

 
Firmele care au implementat activităţi de inovare în scopul reducerii utilizării materialelor pe 
unitate de ieşire au reprezentat în anul 2008 numai 10,43% din numărul total de companii 

din România, procent apropiat de media UE de 9,64%. 
Firmele româneşti care au implementat activităţi de inovare în scopul reducerii intrărilor 
energetice pe unitate de ieşire au reprezentat 10,93% din numărul total de firme, puţin mai 

ridicat decât media UE de 10,60%. Germania şi Portugalia ocupă locuri fruntaşe cu 23,72%. 
Aceste date se bazează pe Studiul comunitar supra inovării din anul 2008 şi nu au mai 

existat actualizări recente. 
 

Punctajul pozitiv al României privind activităţile de ecoinovare este determinat de interesele 

firmelor naţionale în standardizarea si certificarea managementul lor de mediu. 
Responsabilitatea ecologică a companiilor româneşti este puţin mai ridicată decât media UE, 
având în vedere că numărul de firme care au obţinut certificarea ISO 14001 a ajuns la 

429,59 de companii la un milion de locuitori în 2012. Această valoare reprezintă mai mult 
de dublu numărului mediu de firme la un milion de locuitori în UE (196,5 de firme la un 
milion de locuitori). România se situează pe primul loc în UE din acest punct de vedere, 

urmată de Spania şi Suedia.  
 
Ieşiri din ecoinovare 

 
Indicele ieşirilor din ecoinovare se bazează pe trei indicatori:  

 Brevete asociate ecoinovării (la un milion de locuitori); 

 Publicaţii academice privind ecoinovarea (la un milion de locuitori); 
 Acoperirea temei „ecoinovării" în presa electronică (pe număr de agenţii de ştiri 

electronice). 
 

România se situează sub performanţa medie de 95 în domeniul ieşirilor din ecoinovare, cu 

un indice de 82.  
 



ECOPartner O perspectivă generală asupra condiţiilor, provocărilor şi oportunităţilor de ecoinovare în România    

 

9 | P a g i n a  
 

Numărul de brevete asociate ecoinovării obţinute în anul 2008 a fost de 0,18 brevete la un 
milion de locuitori. În comparaţie cu rezultatul românesc, numărul mediu din UE de brevete 

asociate ecoinovării obţinute la un milion de locuitori s-a ridicat la 5,41 în acelaşi an.  
Numărul de publicaţii privind ecoinovarea la un milion de locuitori a fost relativ modest în 
2011, ridicându-se la 3,04, plasând România la 37% din ieşirile medii în UE în acest 

domeniu (8.31 publicaţii la un milion de locuitori). Liderii sunt Finlanda cu 23,44 şi 
Luxemburg cu 21,49. În ceea ce priveşte acoperirea ecoinovării în presă, România a obţinut 
un scor de 0,04 faţă de media din UE de 0,06 în 2010. Liderii, fiecare cu scorul de 0,19 sunt 

Austria, Luxemburg, Malta şi Spania. 
 

 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
Figura 4: Ieşirile ecoinovării ale UE28 (Sursa: Eco-innovation Scoreboard)  

 
Rezultatele eficienţei resurselor 

 
Rezultatele eficienţei resurselor reprezintă una din cele cinci zone din Scorul Ecoinovării. 
Indicele pentru această zonă se calculează pe baza a patru indicatori: productivitatea ţărilor 

privind consumul de materiale, utilizarea energiei şi utilizarea  apelor, precum şi 
intensitatea emisiilor de gaze cu efect de seră. 
 

Indicele pentru rezultatele eficienţei resurselor se calculează pe baza a patru indicatori:  
 

 Productivitatea privind consumul de materiale (PIB/consumul naţional de materiale); 

 Productivitatea energetică (PIB/consumul brut energetic naţional); 
 Productivitatea apelor (PIB/amprenta de apă); 
 Intensitatea emisiilor de gaze cu efect de seră (echivalent CO2/PIB). 

 
Performanţa României în atingerea rezultatelor privind eficienţa resurselor este modestă 
spre moderată, având în vedere că economia este în medie cu 40% mai puţin eficientă 

decât nivelul UE. Productivitatea materialelor şi a apelor este mai scăzută decât media UE, 
în timp ce productivitatea energetică şi intensitatea emisiilor de gaze cu efect de seră se 
apropie de media UE.  

 
 Productivitatea privind consumul de materiale a fost de 0,55 euro/kg în 2011, fiind mult 

sub media UE de 1,58 euro/kg; 

 În 2001, productivitatea apelor a fost de 3,16 euro/m³, mult sub media UE de 12,3 

euro/m³; 
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 Productivitatea energetică indică perspective mai bune, cu o valoare de 2,6 euro/tep 

(49% din media UE de 5,28 euro/tep) în 2011; 

 Intensitatea emisiilor de gaze cu efect de seră pentru România este uşor mai ridicată faţă 

de media UE, ridicându-se la 0,49kg de emisii echivalent CO2 generate la o unitate de 

PIB. Prin contrast, UE are un nivel de 0,43kg de emisii echivalent CO2 la o unitate de PIB 

în 2011.  

  

 

 

 

 
 

 
 
 

 
 

 
 

Figura 5: Rezultatele eficienţei resurselor ale UE28 (Sursa:Eco-innovation scoreboard)  
 

 
Rezultate socio-economice  
 

Rezultatele socio-economice reprezintă una din cele cinci zone ale Scoului Ecoinovării. 
Indicele pentru această zonă se calculează pe baza a trei indicatori: exporturile de produse 
provenite din industriile ecologice (procent din total exporturi), ocuparea forţei de muncă în 

industriile ecologice (procent din forţa totală de muncă) şi cifra de afaceri din industriile 
ecologice. 
Indicele pentru rezultatele socio-economice se calculează pe baza a trei indicatori:  

 
 exporturile de produse provenite din industriile ecologice (procent din total 

exporturi); 

 ocuparea forţei de muncă în industriile ecologice (procent din forţa totală de muncă 
din toate companiile); 

 cifra de afaceri din industriile ecologice (procent din PIB-ul total). 

 
Performanţa României din domeniul ecoinovării duce la rezultate socio-economice scăzute, 
reflectând parţial valorile reduse ale intrărilor şi ieşirilor ecoinovării şi rezultatele eficienţei 

resurselor. Punctajul total reprezintă 57% din performanţa medie în UE.  
Exporturile de produse provenite din industriile ecologice reprezintă 0,23% din total 
exporturi, ceea ce reprezintă 52% din media UE. Prin contrast, ţările fruntaşe, cum ar fi 

Luxemburg şi Danemarca au atins un nivel de 1,23% şi 0,99% din total exporturi în 2012 în 
ceea ce priveşte exporturile din industriile ecologice.  
Ocuparea forţei de muncă în industriile ecologice a fost de 0,38% din ocuparea totală a 

forţei de muncă din România în 2012, faţă de media de 0,48% în Europa; acest rezultat 
plasează România la 78% din nivelul mediu din UE privind ocuparea forţei de muncă în 
industriile ecologice.  

Veniturile industriilor ecologice din România sunt scăzute, reprezentând 0,08% din 
veniturile totale din toate sectoarele, faţă de cifra de afaceri medie a industriilor ecologice 
de 0,3% în UE în 2012.  
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Figura 6: Rezultatele socio-economice ale UE28 (Sursa: Eco-innovation Scoreboard)  

 

Ca o privire de ansamblu asupra situaţiei ecoinovării din România, putem observa că în 
absenţa intrărilor, rezultatele din domeniul ecoinovării se situează sub mediile din UE. 

Informaţiile şi cunoştinţele sunt relativ disponibile însă nu sunt utilizate. Principalele 
motive ale acestei situaţii sunt: 

 
 sectorul românesc de afaceri, este caracterizat de o perspectivă pe termen scurt 

privind obţinerea profitului; 
 activităţile de cercetare şi dezvoltare nu îndeplinesc nevoile actuale economice, 

de mediu şi sociale; 
 cadrul de reglementare nu încurajează practicile, produsele şi serviciile 

ecoinovative.  
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
Figura 7: Componente ale indicelui compozit al ecoinovării pentru România faţă de media UE28 (2013) 
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Posibilele direcţii strategice pentru creşterea ecoinovării sunt: 
 sectorul privat trebuie să adopte o vedere sistemică şi pe termen lung asupra 

impactului activităţilor proprii asupra mediului înconjurător local; 
 un nivel mai ridicat de utilizare a achiziţiilor publice verzi şi alte politici pe partea 

de cerere ar putea încuraja practicile de afaceri mai sustenabile; activităţile de 
cercetare şi dezvoltare ar trebui eficientizate pentru a face faţă provocărilor 
actuale din România, îmbunătăţindu-şi astfel atractivitatea economică şi socială.  

 

3. Cercetarea şi inovarea în România – o privire de ansamblu  

Principala provocare pentru România rămâne nivelul său scăzut de competitivitate, ceea ce  
afectează semnificativ sistemul de cercetare şi inovare. Sectoarele de înaltă şi medie 

tehnologie nu contribuie suficient la balanţa comercială, cererea de cunoştinţe rămâne 
slabă, iar cultura inovării continuă să fie subdezvoltată. România este considerată a fi un 
inovator modest şi are una din cele mai scăzute din UE privind intensitatea cercetării şi 

dezvoltării şi investiţiile în activitatea de cercetare şi dezvoltare. Pentru a completa 
imaginea inovării reduse in România, Raportul Competitivităţii Globale9 pentru 2014-2015 
clasifică ţara ca bazată pe eficienţă (împreună cu Bulgaria), în timp ce restul economiilor din 

UE sunt fie în tranziţie către stadiul de inovare, fie se află deja în acest stadiu. 
 
Diagrama de mai jos ilustrează punctele tari şi punctele slabe ale sistemului de cercetare şi 

inovare din România. În sensul acelor de ceasornic, aceasta furnizează informaţii privind 
resursele umane, producţiei ştiinţifice, capitalizarea tehnologiei şi inovare. Ratele medii 
anuale de creştere din anul 2007 până în 2012, ultimele disponibile, se regăsesc între 

paranteze. 

 

 
 
 

 

                                                           
9 http://www3.weforum.org/docs/WEF_GlobalCompetitivenessReport_2014-15.pdf 
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Figura 8: Punctele tari şi punctele slabe ale sistemului de cercetare şi inovare din România 

Sursa: Performanţa inovării şi cercetării în UE 201410 

 
 

Sistemului românesc de cercetare şi inovare este în principal finanţat de stat, cu numai 
29% din activităţile de cercetare realizate în sectorul de afaceri (media din UE este de 

63%). Diagrama arată că punctajele României sunt bune (peste media UE) în ceea ce 
priveşte absolvenţii programelor ştiinţifice şi tehnologice şi doctorale. Cei doi indicatori 
sunt legaţi de potenţialul de performanţă al sistemului de cercetare, având în vedere că 

se referă la furnizarea de resurse umane înalt calificate pentru cercetare. Cu toate 
acestea, subfinanţarea sectorului cercetării şi dezvoltării din anii '90 a creat un efect  de 

exod al creierelor, transformând România într-un important exportator de cercetători. 
Ţara suferă din cauza unui exod net al cercetătorilor, cu 15.000 de cercetători români 
care lucrează peste hotare (aproximativ trei pătrimi din numărul total de cercetători). 

Astfel, riscă să rămână numai cu un număr de cercetători bătrâni, cu perspective 
profesionale limitate. 

 
O altă caracteristică este fragmentarea sistemului public de cercetare şi dezvoltare, 

acesta având un număr mare de cercetători, însă rezultatele cercetărilor sunt absente.  

                                                           
10 https://ec.europa.eu/research/innovation-union/pdf/state-of-the-union/2014/iuc_progress_report_2014.pdf 

România, 2012(1) 
în paranteze: creşterea medie anuală pentru România, 2007-2012(2)  

Noi absolvenţi (ISCED 5) în ştiinţe şi inginerie la o mie de locuitori cu vârsta între 25-
34 ani (7,1%) 

Intensitatea C&D  în afaceri  
(BERD ca % din PIB)  (-6,8%) 

IMM –uri care introduc marketing sau inovări 
organizatorice  ca % din total IMM-uri (-0,5%) 

IMM –uri care introduc inovări ale proceselor sau 
produselor ca % din total IMM-uri (-16,1%) 

Cheltuielile publice cu C&D (guvern şi universităţi) 
finanţate de întreprinderi comerciale ca % din PIB 
(9,6%)  

Co-publicaţii ştiinţifice public-privat la 1 milion de 
locuitori (9,6%)  

BERD finanţate pe peste hotare ca % din BERD total 
(8,6%)  

Solicitări pentru brevete PCT la un miliard PID în PPS 
euro actual (-0,5%)  

Grup de referinţă (BG+PL+RO+HR+TR) UE 

Sursa:  DG Cercetare şi inovare – Unitatea pentru analiza şi monitorizarea politicilor naţionale de cercetare 
Date:  DG Cercetare şi inovare, Eurostat, OECD, Science-Metrix/Scopus (Elsevier), Tabloul de bord al inovării în Uniune  
Note:  (1) Valorile se referă la anul 2012 sau la ultimul an disponibil 
 (2) Ratele de creştere care nu se referă la perioada 2007-2012 se referă la creşterea între cel mai timpuriu an şi ultimul an disponibil pentru care sunt disponibile 

date comparabile în perioada 2007-2012. 
 (3) Metoda numerelor fracţionare  
 (4) UE nu include EL 

Noi absolvenţi ai programelor de doctorat (ISCED 6) la o mie de 
locutori cu vârsta între 25-34 ani (15,1%) 

Cercetători în cadrul întreprinderilor comerciale (FTE) la o 
mie de persoane apte de muncă (-8,9%) 

Ocuparea forţei de muncă în cadrul activităţilor 
bazate pe cunoaştere (servicii de producţie şi de 
afaceri) ca % din totalul angajaţi cu vârsta între 15-
64 de ani (3,7%) 

Publicaţii ştiinţifice în primele 10% cele mai citate 
publicaţii internaţionale ca % din totalul 
publicaţiilor ştiinţifice din ţară (3) (-5,3%)  

Finanţare a Programului Cadru CE la o mie de GERD 
(euro) (16,6%) 

Studenţi străini în programele doctorale (ISCED 6) ca % din 
totalul studenţilor în programe doctorale (4) (4,5%) 
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Conform clasamentelor internaţionale, performanţa universităţilor româneşti este sub 

medie, iar producţia lor ştiinţifică şi personalul sunt mai  puţin internaţionalizate faţă de 
alte state membre. Cu toate că s-a constatat o creştere a numărului de co-publicaţii 

ştiinţifice internaţionale în perioada 2007-2011, cota publicaţiilor ştiinţifice naţionale în 
primele 10% din cele mai citate publicaţii pe plan mondial a scăzut uşor în ultimii ani. 
Ca un aspect pozitiv, cooperarea românească ştiinţifică şi tehnologică este bine 

distribuită în Europa, cu Franţa, Germania, Italia, Marea Britanie şi Spania ca principali 
parteneri de co-publicare şi Germania şi Irlanda ca parteneri de co-brevetare. Este 

evident că interesul sectorului de afaceri românesc în dezvoltarea propriilor activităţi de 
cercetare şi dezvoltare este scăzut, ceea ce se reflectă în numărul extrem de mic al 
solicitărilor de brevete în conformitate cu Tratatul de cooperare în domeniul brevetelor 

şi al cercetătorilor angajaţi de întreprinderi comerciale şi nivelul foarte scăzut al 
intensităţii în cercetare şi dezvoltare în afaceri care este în continuă scădere.  

 
Sectorul de afaceri nu promovează legături de colaborare cu institutele de cercetare şi 
dezvoltare şi institutele şi universităţile din sectorul public (aşa cum se indică şi de 

numărul redus de co-publicări a sectoarelor public si privat). Se pot observa unele 
îmbunătăţiri în cooperarea sectoarelor public si privat datorită dezvoltării clusterelor de 

iniţiative care au reuşit să adune în jurul lor factorii de decizie politică, instituţiile 
publice de cercetare, companiile mari şi întreprinderile mici şi mijlocii. Acest tip de 
iniţiative ar putea reprezenta soluţia pentru îmbunătăţirea colaborăriii şi coordonării 

între sectorul public, sectorul privat şi guvern. Măsurile de asistenţă cu obiective clare, 
de sus în jos, vor fi indispensabile pentru susţinerea dezvoltării lor viitoare11. 

 
 
 

 

                                                           
11Performanţa cercetării şi dezvoltării în România – profil de ţară – 2014 (Direcţia Generală pentru Cercetare şi Inovare, Direcţia A — 

Dezvoltarea şi Coordonarea Politicilor, Unitatea A4 — Analiza şi monitorizarea politicilor naţionale de cercetare) 
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Ultima analiză a competitivităţii realizată de Asociaţia Clusterelor din România indică 
următorul clasament al clusterelor româneşti din punctul de vedere al competitivităţii 

bazate pe inovare: 
Figura 9: Competitivitatea clusterelor în România 

 
Tabelul de mai jos se bazează pe taxonomia calificărilor şi tehnologiei identificate în 

cadrul Raportului Structurii Industriale al Comisiei Europene din anul 2011 (Comisia 
Europeană, 2011). Acesta subliniază poziţia sectoarelor principale româneşti identificate 

prin evaluarea sub-sectoarelor de producţie pe baza numărului întreprinderilor, cifrei de 
afaceri, numărului de angajaţi, valorii adăugate şi cheltuielilor pentru cercetare şi 
dezvoltare de afaceri. Se recunoaşte faptul că sub-sectoarele incluse în zonele 

tehnologiei înalte intermediare şi tehnologiei înalte sunt cele în cadrul cărora există cel 
mai înalt nivel de intensitate C&D şi de cheltuieli pentru cercetare şi dezvoltare, acesta 

furnizând un punct valoros de plecare pentru investigarea potenţialului de ecoinovare în 
România.  
 
Tabel: Cele mai importante sub-sectoare de producţie descrise cu ajutorul calificărilor şi tehnologiei  

Calificări la nivel 
ridicat 

 
Producerea cocsului 

şi produselor rafinate 
din petrol 

Produse chimice  

Calificări la nivel 
ridicat 

intermediar 
  

Instrumente medicale şi 
optice de precizie 

 

Calificări la nivel 
scăzut 

intermediar 

Produse din lemn 
Produse din hârtie 

Producţia produselor 
din metal 

 

Utilaje şi echipamente 
Utilaje electrice 

 

Calificări la nivel 
scăzut 

Produse alimentare 
Produse textile 

Produse din piele 

Metale de bază 
Cauciuc şi plastic 

Produse nemetalice 

Vehicule 
Alte mijloace de transport 

 

 Tehnologie scăzută 
Tehnologie nivel 

scăzut intermediar 
Tehnologie la nivel înalt 

intermediar 
Tehnologie la 

nivel înalt 

16.14 16.16

18.27
17.57 16.25

21.26

16.78
19.26

36.19

17.28 16.07 17.29
19.72 18.46 19.59

16.88 17.26
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4. Condiţii existente pentru ecoinovare 

Condiţiile pentru ecoinovare la nivel naţional se bazează pe un număr de elemente: 
 Atitudinea companiilor faţă de ecoinovare; 
 Cadrul politic şi mediul legislativ care susţine ecoinovarea; 

 Serviciile de suport pentru ecoinovare; 
 Accesul la finanţare şi resursele financiare disponibile; 

 

În capitolul următor al raportului vom analiza fiecare din aceste elemente pentru a furniza o 
înţelegere mai clară a condiţiilor din România. 
 

4.1 Atitudinea companiilor faţă de ecoinovare 

 
Eurobarometrul Flash 315 „Atitudinea întreprinzătorilor  europeni faţă de ecoinovare” 

(Gallup, 2011) identifică principalele preocupări, obstacole şi elemente de antrenare 
percepute de antreprenorii din UE în legătură cu ecoinovarea, incluzând şi date din 
România.  

În acest studiu al eurobarometrului Flash12, au fost intervievaţi telefonic un total de 5.222 
directori de IMM-uri din 27 de state membre UE între 24 ianuarie şi 1 februarie 2011. A fost 
selectată în mod aleatoriu o mostră de IMM-uri din fiecare ţară din anumite sectoare de 

activitate (CAEN Rev 2.0): 
 A: Agricultură, silvicultură şi pescuit; 
 C: Industrial prelucrătoare; 

 E: Distribuţia apei, salubritate, managementul deşeurilor şi activităţi de 
decontaminare; 

 F: Construcţii; 

 I–56: Activităţi de servicii de alimentaţie şi servire a băuturilor. 
 
Numărul specific de interviuri a variat în funcţie de mărimea ţării. În România, dimensiunea 

mostrei ţintă a fost de 200. 
 

Constatările raportului privind costul materialelor (UE27) 

 
 Aproape un sfert dintre directori au declarat că 50% sau mai mult din costurile totale ale 

companiei au fost formate din costul materiilor prime. Aproximativ 3 din 10 respondenţi 

au declarat că aceste costuri cu materialele au reprezentat între 30% şi 49% din 

valoarea brută a producţiei companiei lor; 

 Era de așteptat ca întreprinderile cu o cifră ridicată de afaceri anuală să consume mai 

multe materiale; de exemplu, o treime din companiile cu o cifră de afaceri anuală peste 

50 de milioane de euro au raportat că 50% sau mai mult din valoarea totală a producţiei 

lor a fost reprezentată de costurile cu materialele; 

 Trei pătrimi din companii au înregistrat o creştere a costurilor cu materialele în ultimii 

cinci ani; 26% din respondenţi au declarat că aceste costuri cu materialele au crescut 

dramatic, iar 49% au declarat o creştere moderată a acestor costuri; 

 în Germania, Polonia, Malta şi Marea Britanie, peste 80% din respondenţi au răspuns că 

aceste costuri cu materialele pentru compania lor au crescut moderat sau dramatic în 

ultimii cinci ani; 

                                                           
12 http://ec.europa.eu/public_opinion/flash/fl_315_sum_en.pdf 
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 Era de așteptat ca respondenţii din sectorul distribuţiei apei, managementului deşeurilor 

şi agricultură să declare că aceste costuri cu materialele au crescut moderat sau dramatic 

în cadrul companiei lor în ultimii cinci ani; 

 Aproape 9 din 10 respondenţi au anticipat creşteri ale prețurilor materialelor în următorii 

5-10 ani; cifre similare au fost prevăzute în aproape toate ţările şi tipurile de companii; 

 Peste trei pătrimi din respondenţi au răspuns că majoritatea tipurilor de materiale 

utilizate proveneau (sau îşi aveau originea) din propria ţară, în timp ce jumatate din 

respondenţi au declarat că materialele fuseseră importate din alte ţări UE; 

 Pentru a reduce costurile cu materialele, 56% din companii au achiziţionat tehnologii mai 

eficiente în ultimii cinci ani, în timp ce 53% au dezvoltat pe plan intern tehnologii mai 

eficiente în aceeaşi perioadă de timp. O proporţie similară (52%) a menţionat practicile 

de reciclare; 

 În toate ţările, cea mai ridicată proporţie de respondenţi au menţionat că au introdus 

tehnologii pentru reducerea consumului de materiale în ultimii cinci ani (cu alte cuvinte, 

au achiziţionat astfel de tehnologii şi/sau le-au dezvoltat pe plan intern); 

 Aproape 9 din 10 companii au introdus cel puţin o schimbare în ultimii cinci ani pentru a 

reduce costurile cu materialele; la nivelul fiecărei ţări, această proporţie s-a încadrat între 

76% în Suedia la 98% în Grecia. 

 

 

 
 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Figura 10: Costurile cu materialele ca procent din costurile totale ale companiilor  

Sursa: Studiul Eurobarometrului Flash din 2011 

 

 

Companiile româneşti depind într-o măsură importantă de costul materiilor prime, 
acesta reprezentând peste 50% din costurile totale pentru mai mult de 44% din 
managerii intervievaţi.  
 

 

Constatările raportului privind activităţile ecoinovatoare 
 

 Puţin peste o treime din companii (35%) au raportat că mai puţin de 10% din investiţiile 

lor în inovare în ultimii cinci ani au fost legate de ecoinovare şi o pătrime au estimat că 

această cotă a fost între 10% şi 29%; 

 În numai şase ţări, peste o cincime din respondenţi  au estimat că 30% din investiţiile lor 

în inovare au avut legătură cu ecoinovarea: Suedia (21%), Grecia (22%), Austria (23%), 

CDPIu şi Luxemburg (ambele 24%) şi Polonia (30%); 

50% sau mai mult Între 30% şi 49% Între 10% şi 29% Mai puţin de 10% Nu este cazul Nu ştiu/Nici un răspuns 
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 Era de așteptat ca acele companii care au făcut cele mai mari investiţii în ecoinovare să 

se afle în sectoarele distribuţiei apei, managementului deşeurilor şi agriculturii; 

 Aproximativ 3 din 10 companii din UE au introdus un produs sau o metodă ecoinovatoare 

nouă sau semnificativ îmbunătăţită în ultimii doi ani, în timp ce aproximativ o pătrime au 

introdus o metodă organizaţională ecoinovatoare nouă sau semnificativ îmbunătăţită. O 

proporţie similară (25%) au introdus pe piaţă un produs sau serviciu ecoinovator nou sau 

semnificativ îmbunătăţit; 

 Era de așteptat ca acele companii medii cu o cifră de afaceri anuală între 10 şi 50 de 

milioane de euro şi cele care au crescut din punctul de vedere al cifrei de afaceri în ultimii 

doi ani să fi introdus aceste tipuri de ecoinovare; 

 Între companiile care au introdus cel puţin un tip de ecoinovare în ultimii doi ani, cel mai 

mare număr (42%) a declarat că o astfel de ecoinovare a dus la o reducere a utilizării 

materialelor între 5% şi 19% la o unitate de ieşire, în timp ce aproximativ o treime au 

estimat că reducerea utilizării materialelor a fost mai puţin de 5% la o unitate de ieşire. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Figura 11: Cota investiţiilor legate de ecoinovare în ultimii 5 ani 
Sursa: Studiul Eurobarometrului Flash din 2011 

 

 
Majoritatea managerilor români (60%) au dedicat sub 10% din bugetul lor de investiţii 

activităţilor de ecoinovare, chiar dacă au recunoscut că cele mai relevante sunt costurile 
materiilor prime şi energiei.  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Peste 50% 

Mai puţin de 10% 

Între 30% şi 49% 

Nici una/ nici o activitate inovatoare  

Între 10% şi 29% 

Nu ştiu/Nici un răspuns 



ECOPartner O perspectivă generală asupra condiţiilor, provocărilor şi oportunităţilor de ecoinovare în România    

 

19 | P a g i n a  
 

 

Obstacole în calea unei asimilări accelerate a ecoinovării 

 
Respondenţilor li s-au prezentat paisprezece potenţiale obstacole, aceştia fiind întrebaţi 

dacă le-au considerat obstacole serioase sau nu în calea unei asimilări mai rapide a 
ecoinovării în cadrul companiilor lor. 
 

 
 

Figura 12: Obstacole care ar putea reprezenta o barieră în calea asimilării accelerate a ecoinovării şi 
dezvoltării unei companii 

 

 
În România, obstacolele relevante identificate sunt următoarele: 
 

 Lipsa fondurilor din cadrul întreprinderii (72%); 

 Acces insuficient la subvenţiile şi stimulările fiscale existente (72%); 

 Cerere nesigură din partea pieţei (71%); 

 Reglementările şi structurile existente nu furnizează stimulente pentru stimularea 

ecoinovării (66%); 

 Reducerea consumului de energie nu este o  prioritate in ceea ce priveşte inovaţia 

(63%); 

 Rentabilitatea nesigură a investiţiilor sau o perioadă prea lungă de recuperare a 

investiţiilor pentru ecoinovare (62%); 

 Blocajele tehnice şi tehnologice (de exemplu vechile infrastructuri tehnice) (58%); 

 Lipsa finanţării externe (58%); 

 Lipsa  de personal calificat  şi capacităţi tehnologice  în cadrul întreprinderii (56%); 

 Lipsa de parteneri de afaceri corespunzători (48%); 

Foarte serioase Oarecum serioase Nu foarte serioase Deloc serioase Nu este cazul Nu ştiu/nici un răspuns 

Cerere nesigură din partea pieţei  
 
Rentabilitatea  nesigură a investiţiilor sau o perioadă prea lungă de recuperare a 

investiţiilor pentru ecoinovare 
 

Lipsa fondurilor din cadrul întreprinderii 
 

Acces insuficient la subvenţiile şi stimulările fiscale existente 
 

Reglementările şi structurile existente nu furnizează stimulente pentru 
ecoinovare 

 

Lipsa finanţării externe 
 

Reducerea consumului de energie nu este o  prioritate  a inovaţiei 
 

Blocajele tehnice şi tehnologice (de exemplu vechile infrastructuri tehnice) 
 

Lipsa  de personal calificat şi a capacităţilor tehnologice  în cadrul întreprinderii 
 

Piaţa dominată de întreprinderile  cunoscute 
 

Reducerea consumului de materiale nu este o  prioritate  a inovaţiei 
 

Acces limitat la informaţii  şi cunoştinţe externe , inclusiv  o absenţă a serviciilor 
de suport bine dezvoltate pentru tehnologii 

 

Lipsa de parteneri de afaceri corespunzători 
 

Lipsa de colaborare cu institutele de cercetare şi universităţi 
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 Reducerea consumului de materiale nu este o  prioritate in ceea ce priveşte inovaţia 

(48%); 

 Acces limitat la informaţii  şi cunoştinţe externe, inclusiv  o absenţă a serviciilor de suport 

bine dezvoltate pentru tehnologii (45%); 

 Lipsa de colaborare cu institutele de cercetare şi universităţile (41%) 

 Piaţa dominată de întreprinderile  cunoscute (36%). 

 

Mecanisme de antrenare pentru asimilarea accelerată a ecoinovării 

 
De asemenea, directorilor li s-au prezentat 14 mecanisme de antrenare potenţiale şi au 
fost întrebaţi dacă le-au considerat importante sau nu pentru o asimilare mai rapidă a 

ecoinovării. 
 

 

 

 
 

Figura 14: Mecanismele de antrenare care ar putea accelera asimilarea ecoinovării şi dezvoltării pentru o 

companie 

 
În România, principalele mecanisme de antrenare evaluate de directori ca „foarte 
importante” au fost:  
 

 Parteneri buni de afaceri (73%) 

 Preţul actual ridicat al energiei (70%) 

 Preţul actual ridicat al materialelor (69%) 

 Creşteri viitoare aşteptate ale preţului energiei (66%) 

 Asigurarea sau creşterea cotei existente de piaţă (66%) 

Foarte important 

 

Oarecum  important 

 

Neimportant 

 

Deloc  important 

 

Nu este cazul Nu ştiu/nici un răspuns 
 

Creşteri viitoare aşteptate ale preţului energiei  
 

Preţul actual ridicat al energiei (ca un stimulent pentru inovare, pentru a 
folosi mai puţină energie şi a scădea costurile) 

Preţul actual ridicat al materialelor (ca un stimulent pentru inovare, pentru a 
folosi mai puţine materiale şi a scădea costurile) 

 

Parteneri buni de afaceri 
 

Asigurarea sau creşterea cotei existente de piaţă 
 

Acces la subvenţiile şi stimulentele fiscale existente 
 

Capacităţi tehnologice şi de gestionare în cadrul întreprinderii 
 

Cerere crescută a pieţei pentru produse verzi 
 

Insuficienţa aşteptată viitoare a materialelor (ca un stimulent pentru a 
dezvolta înlocuitori inovatori, care să consume mai puţine materiale) 

Acces bun la informaţiile şi cunoştinţele externe, inclusiv la serviciile de 
suport pentru tehnologii 

 

Reglementări viitoare aşteptate prin care se vor impune standarde noi 
 

Acces limitat la materiale 
 

Reglementările existente, inclusiv standarde 
 

Colaborarea cu institutele şi agenţiile de cercetare, cu universităţi 
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 Capacităţi tehnologice şi de gestionare în cadrul întreprinderii (63%) 

 Acces la subvenţiile şi stimulentele fiscale existente (59%) 

 Acces bun la informaţiile şi cunoştinţele externe, inclusiv la serviciile de suport pentru 

tehnologii (59%) 

 Cerere crescută a pieţei pentru produse verzi (51%) 

 Insuficienţa viitoare aşteptată a materialelor (50%) 

 Acces limitat la materiale (46%) 

 Reglementările existente, inclusiv standarde (49%) 

 Reglementări viitoare aşteptate prin care se vor impune standarde noi (48%) 

 Colaborarea cu institutele şi agenţiile de cercetare şi cu universităţi (29%) 

 
 

Ca o concluzie la rezultatele cercetării, observăm că directorii români consideră lipsa 
resurselor financiare (propriile resurse sau resursele publice disponibile) ca obstacole în 
calea aplicării ecoinovării, iar costurile şi oportunităţile de piaţă sunt considerate ca 

principalele mecanisme de antrenare. Pe scurt, companiilor româneşti le lipsesc 
resursele financiare necesare pentru ecoinovare, însă sunt interesaţi de reducerea 

costurilor şi câştigarea unei cote de piaţă prin ecoinovare.  
 
În cadrul proiectului ECOPartner, dorim să îmbunătăţim nivelul de înţelegere al 

condiţiilor existente privind ecoinovarea din România. În acest sens, am efectuat un 
studiu, întrebând diverse părţi interesate în ecoinovare (companii, instituţii de educaţie 

şi cercetare, ONG-uri) despre interesul şi nevoile lor de ecoinovare.  
Peste 80% din cele 36 de răspunsuri au identificat ca prima lor nevoie cea de educaţie 
şi învăţare şi în al doilea rând, nevoia de soluţii practice şi fezabile la probleme specifice 

precum minimizarea pierderilor, reutilizarea şi reciclarea materialelor sau ineficienţa 
utilizării resurselor.  

 
Ca o concluzie a tuturor informaţiilor colectate, credem că potenţialul de ecoinovare în 
România este foarte ridicat, în timp ce mediul de afaceri si cel public se confruntă cu un 

nivel scăzut de cunoştinţe şi inţelegere a conceptului în general. Companiile sunt 
interesate de modul în care ecoinovarea poate fi folosită ca un instrument pentru 

obţinerea unei productivităţi mai bune a resurselor şi minimizarea pierderilor şi pentru 
îmbunătăţirea performanţelor economice şi de mediu. Organizaţiile publice sunt 
interesate să dezvolte o înţelegere mai bună a ecoinovării şi să identifice politicile şi 

mecanismele adecvate pentru a încuraja adoptarea ecoinovării in România, in timp ce 
sectorul de cercetare-dezvoltare si clusterele se concentrează pe modul de a folosi 

ecoinovarea ca şi metodă pentru inovare şi pentru dezvoltarea de produse verzi noi, 
precum şi servicii şi soluţii pentru susţinerea industriilor in a deveni sustenabile. 
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4.2 Cadrul politic pentru ecoinovare   

 

Nu toate inovaţiile necesită susţinere din partea guvernului. În general, inovarea făcută 
pas cu pas nu necesită o susţinere specială. Dimpotrivă, inovările transformaţionale 

întâmpină un număr de obstacole, legate de costuri, nesiguranţă, acces dificil la capital 
şi nevoia pentru schimbări instituţionale. Pentru a fi eficiente, politicile de inovare 
trebuie concepute pe baza tipurilor speciale de obstacole în loc de a lua în considerare 

noţiuni abstracte, cum ar fi căderea pieţei sau sistemului. Acest lucru necesită 
mecanisme de învăţare despre aceste obstacole.  

 
Atunci când se concep cadre politice şi mecanisme de susţinere pentru ecoinovare, este 
important să se cunoască şi să se înţeleagă taxonomia politicii de ecoinovare. Mai jos 

prezentăm aceasta taxonomie şi instrumentele specifice pentru fiecare  pilon strategic.  
 

Taxonomia politicii de ecoinovare 
 
Măsuri din partea ofertei  

Finanţe 

Susţinere pe bază de 
capital 

Fonduri publice de capital de risc 
Fonduri private de capital de risc mixte sau subvenţionate  
Subscrierea pierderilor şi garanţii  
Stimulente fiscale  

Măsuri fiscale  Reducerea impozitului pe profit pentru volumul sau creşterea 
investiţiilor în C&D 
Reduceri ale impozitelor reţinute angajaţilor şi ale contribuţiilor la 
asigurările sociale 
Stimulente fiscale personale pentru angajaţii din sectorul C&D  

Susţinere pentru 
sectorul public de 
cercetare  
 

Finanţarea universităţilor 
Finanţarea laboratoarelor  
Împrumuturi nerambursabile pentru colaborare  
Programe strategice pentru industrie 

Susţinere pentru cercetări prin contract  
Folosirea în comun a echipamentelor  

Susţinere pentru 
instruire şi mobilitate 
 

Cursuri personalizate pentru firme 
Instruire antreprenorială  
Detaşări subvenţionate  
Burse de studii în cercetare industrială 
Susţinere pentru recrutarea oamenilor de ştiinţă  

Împrumuturi 
nerambursabile 
pentru C&D 
industriale 

Împrumuturi nerambursabile pentru C&D 
Împrumuturi nerambursabile pentru colaborare 
Împrumuturi rambursabile 
Premii pentru a fi investite în C&D 

Servicii 

Susţinere pentru 

informaţii şi 
intermediere  

Baze de date pentru contacte 

Evenimente de intermediere  
Servicii de consultanţă 
Supravegherea tehnologiei internaţionale 

Baze de date privind brevetele  
Clasificare 

Măsuri pentru 

dezvoltarea reţelelor 
de colaborare 
profesională  

Susţinere pentru cluburi  

Prevederea de a construi viziuni comune  
Unităţi comune în incubatoare, parcuri ştiinţifice  
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Măsuri din partea cererii 
Politici 

sistemice  

Politici pentru clustere 

Politici pentru lanţul de aprovizionare  

Reglementări Utilizarea reglementărilor şi standardelor pentru a stabili ţintele de inovare  

Platforme tehnologice pentru coordonarea dezvoltării 

Achiziţii 

publice 

Achiziţii C&D  

Achiziţie publică de bunuri inovatoare 

Susţinere 

pentru 

cererea 

privată  

Subvenţii şi stimulente fiscale pentru cerere  

Exprimarea cererii private  

Conştientizare şi instruire  

Achiziţie catalitică 
Sursa: René Kemp, „Zece teme pentru politicile de ecoinovare în Europa” (S.A.P.I.EN.S4.2 (2011) Vol.4 / n°2) 

 

Aşa cum a fost prezentat în capitolul referitor la „obstacole şi mecanisme de antrenare” 
din prezentul raport, lipsa fondurilor în cadrul întreprinderilor (72%), accesul insuficient 
la subvenţiile şi stimulentele fiscale existente (72%) şi cererea incertă din partea pieţei 

(71%) sunt cele mai importante trei obstacole în calea ecoinovării în România. Două 
dintre acestea se referă la măsurile de ecoinovare din partea ofertei care susţin 

dezvoltarea produselor şi serviciilor ecoinovatoare. 
Cererea nesigură din partea pieţei se referă la măsurile de ecoinovare care susţin 
creşterea cererii pentru produse şi servicii ecoinovatoare.  

 
Analizând mecanismele de antrenare, cele mai importante trei din România precum 

nevoia de parteneri buni de afaceri (73%), preţul actual ridicat al energiei (70%) şi 
preţul actual ridicat al materialelor (69%), se poate afirma că piaţa practic încurajează 
ecoinovarea.  

 
În această situaţie, concluzia este că firmele din România promovează ecoinovarea ca o 

reacţie faţă de de condiţiile pieţei care nu satisfac cererea. Acest lucru demonstrează 
motivul pentru care companiile româneşti nu sunt interesate să dezvolte produse şi 
servicii noi ecoinovatoare, de ce nu au o viziune pe termen lung (având in vedere că 

sunt obişnuite să reacţioneze, nu să acţioneze) şi cel mai important, motivul pentru 
care eficienţa lor este scăzută. O atitudine reactivă nu îmbunătăţeşte eficienţa şi 

performanţa, ci pune compania sub o presiune constantă, o căutare constantă a 
modului de supravieţuire într-un mediu extern. 
 

Pentru a dobândi o înţelegere mai clară a mediului politic care susţine ecoinovarea, se 
analizează cadrul politicilor UE, împreună cu instrumentele politice relevante existente 

care antrenează şi susţin ecoinovare în România. 

 

 
Politica industrială a UE  

 
Un element esenţial care trebuie luat în considerare în analiza contextului actual  legal 
şi strategic al ecoinovării este Politica industrială a UE care subliniază toate iniţiativele 

legislative din sectorul industrial şi furnizează baza pentru planurile şi strategiile actuale 
şi viitoare. Ca parte a pieţei comune UE, industria românească trebuie să ia în 

considerare politica industrială europeană.  
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Politica industrială UE13 vizează stimularea creşterii şi competitivităţii în sectorul 
prelucrării în economia UE în general. Această politică industrială integrată include o 

gamă completă de priorităţi ale UE cum ar fi comerţul, inovarea şi energia, ceea ce 
influenţează competitivitatea industrială. Politica industrială a UE vizează: 

 Dezvoltarea competitivităţii; 
 Încurajarea inovării prin acţiuni de susţinere legate de inovare şi cercetare; 
 Promovarea afacerilor care produc într-un mod sustenabil şi responsabil din 

punct de vedere social; 
 Asigurarea că întreprinderea şi industria are acces la resurse, inclusiv resurse 

financiare, personal calificat, energie şi materii prime; 
 O piaţă internă funcţională; 
 Promovarea unui mediu prietenos de afaceri; 

 Susţinerea internaţionalizării întreprinderilor şi produselor industriale din UE; 
 Furnizarea de asistenţă pentru protejarea drepturilor de proprietate intelectuală 

(DPI); 
 

Susţinerea politicii industriale în toate zonele politicii UE este o prioritate pentru Direcţia 

Generală pentru Piaţa Internă, Industrie, Antreprenoriat şi IMM-uri (DG Piaţa Internă, 
Industrie, Antreprenoriat şi IMM-uri). 

 

4.3 Cadrul românesc programatic şi strategic 

 
România a dezvoltat în mod intensiv cadrul său programatic, mai ales datorită 
presiunilor din partea UE, ca o condiţie prealabilă pentru a accesa fondurile UE şi 

statutului său de stat membru al UE. Cadrul programatic este reprezentat de planurile 
strategice şi strategiile naţionale. Aproape toate aceste planuri şi strategii abordează 

aspectele ecologice şi inovare într-un context mai larg social şi economic. Toate 
planurile şi strategiile sunt aliniate cu strategiile şi politicile UE 2020 şi dincolo de 
strategii şi politici. Coloana vertebrală a cadrului programatic şi strategic este prezentat 

în Figura 15. 
 

În România s-a făcut recent un pas important înainte în susţinerea inovării şi 
specializării sectoarelor, prin definirea sectoarelor naţionale cu potenţial de specializare 
inteligentă. Acestor sectoare li se acorda o susţinere mai concentrată şi specifică ce va 

îmbunătăţi şi potenţialul pentru ecoinovare.  
 

Priorităţile naţionale de specializare inteligentă, aşa cum sunt identificate în Strategia 
Naţională pentru Cercetare, Dezvoltare şi Inovare 2014-2020 sunt: 

 Bio-economia; 

 Tehnologia informaţiei, spaţiul şi securitatea; 
 Energia, mediul înconjurător şi schimbarea climatică; 

 Tehnologiile Eco-Nano şi materialele avansate. 
 
La nivel regional, acestea sunt defalcate în sectoare economice cu potenţial ridicat de 

specializare, aşa cum sunt descrise în Strategia  Naţională pentru  Competitivitate şi 
Strategiile pentru Dezvoltarea Regională. 

                                                           
13 http://ec.europa.eu/growth/industry/policy/eu/index_en.htm 
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Figura 15: Cadrul programatic românesc de susţinere a ecoinovării   

 
 

Mecanismele de implementare şi suport pentru aplicarea strategiilor sunt reprezentate 
de organismul legislativ (legi şi politici) şi programele UE de fonduri structurale pentru 

România. Organismul legislativ care analizează şi influenţează  peisajul ecoinovării din 
România: tehnologii de mediu, metode organizaţionale şi sisteme de management, 
produse şi servicii, managementul deşeurilor şi energia este reprezentat de Directivele 

UE şi legile româneşti care le transpun în contextul naţional. 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

 Programe Naţionale de Reformă (PNR) – care transpun obiectivele UE 

2020. 
• Strategia  Naţională pentru  Competitivitate 2014-2020 
• Planuri de Dezvoltare Regională 

• Strategia Naţională pentru Dezvoltare Sustenabilă 2013-2020-2030 
• Strategia Naţională pentru Cercetare, Dezvoltare şi Inovare 2014-2020 

• Strategia pentru Cercetare - Dezvoltare - Inovare în sectorul ago-alimentar 
pe termen mediu şi lung 2014-2020 / 2020-2030 

• Strategia Energetică a României 

• Strategia Naţională pentru dezvoltare regională 2014-2020 
 

 
• National Strategy for Regional Development 2014-2020 

Priorităţi strategice  
Sectoare economice cu 

potenţial ridicat de 
specializare inteligentă  

 

• Turism şi ecoturism 
• Produse textile şi din piele  

• Produse din lemn şi mobilă  
• Industrii creative (software) 
• Industria auto şi a componentelor acestora 

• Tehnologia informaţiilor si comunicării 
• Alimentaţie şi băuturi  

• Sănătate şi produse farmaceutice  
• Managementul energetic şi al mediului înconjurător  
• Bio-economia (agricultură, silvicultură, pescuit, bio-

farmaceutică, bio-tehnologie) 
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4.4 Cadre legislative şi instrumente de susţinere a ecoinovării 

 
Cadrul legislativ privind ecoinovarea în România se bazează pe regulamentele UE şi 
analizează subiecte legate de eficienţa energetică, designul ecologic, materiale şi 
deşeuri.  

 
Eficienţa energetică  

 

Directiva 2012/27/UE a Parlamentului European şi a Consiliului din 25 octombrie 2012 
privind eficienţa energetică transpusă în legislaţia românească de Legea 121/2014, 

publicată în Monitorul Oficial nr. 574 din 1 august 2014. 
 

Scopurile principale ale Legii 121/2014 sunt: 

 De a stabili un cadru legislativ coerent pentru elaborarea şi aplicarea politicii naţionale în 

domeniul eficienţei energetice; 

 De a îmbunătăţi eficienţa energetică ca obiectiv naţional strategic, datorită contribuţiei 

sale majore la dezvoltare sustenabilă; 

 De a susţine reducerea consumului naţional de energie cu 19% până în 2020. 

 
 Principalele condiţii (selecţie) 

Operatoriii economici (sau locaţiile individuale) cu un consum anual peste 1000t echivalent 

petrol trebuie:  

 Să realizeze audituri energetice pentru toate modelele de consum de energie şi să aplice 

un sistem de management al energiei sau al mediului certificat  în conformitate cu un 

standard european sau internaţional; 

 Să realizeze programe de îmbunătăţire a eficienţei energetice pe termen scurt, mediu şi 

lung privind creşterea eficienţei energetice (emis în conformitate cu modelul 

departamentului EE al ANRE) şi să îl raporteze anual până la data de 30 septembrie; 

 Să numească un manager energetic (sau să încheie contract cu unul); 

 Să raporteze anual departamentului EE  al ANRE, până la data de 30 aprilie, situaţia 

consumului anual de  energie; 

 Administraţiile publice centrale trebuie să achiziţioneze doar produse, servicii, lucrări sau 

clădiri cu performanţe înalte de eficienţă energetică, în măsura în care aceasta achiziţie 

corespunde cerinţelor de eficacitate a costurilor, fezabilitate economică, viabilitate 

sporită, conformitate tehnică, precum şi unui nivel suficient de concurenţă. 

 
 

Design ecologic 
 
 Directiva 2009/125/CE a Parlamentului European şi a Consiliului din 21 octombrie 2009 

de instituire a unui cadru pentru stabilirea cerinţelor în materie de design ecologic  

produselor cu impact energetic; 

 Directiva 2010/30/UE a Parlamentului European şi a Consiliului din 19 mai 2010 privind 

indicarea, prin etichetare şi informaţii standard despre produs, a consumului de energie 

şi de alte resurse al produselor cu impact energetic; 

 Implementarea Directivei 2009/125/CE este transpusă în legislaţia românească prin mai 

multe hotărâri naţionale: Hotărârea nr. 910/14.09.2011, Hotărârea nr. 580/01.06.2011 

şi Hotărârea nr.55/19.01 2011. 
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Scopul final al directivelor referitoare la ecodesign este ca producătorii să fie obligaţi să 
reducă consumul de energie şi alte efecte negative asupra mediului. În timp ce scopul 

primar este reducerea energiei folosite, se ia în considerare şi alte aspecte precum folosirea 
materialelor şi a apei, emisiile poluante, problemele legate de deşeuri şi  reciclabilitate. 
 

Ecodesignul promovează inovarea, având în vedere că reglementările adoptate conform 
directivelor privind designul ecologic împinge producătorii să fabrice mai multe produse 
eficiente din punct de vedere energetic şi al resurselor.  

 

Reglementările privind designul ecologic se aplică producătorilor şi distribuitorilor 
următoarelor grupe de produse:  

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 

Principalele cerinţe: 

 Producătorii şi distribuitorii trebuie să furnizeze informaţii privind eficienţa energetică a 

produselor lor folosind o etichetă energetică specifică; 

 Identificarea aspectelor semnificative de mediu în legătură cu următoarele faze ale 

ciclului de viaţă al produselor: alegerea şi utilizarea materiilor prime; producerea; 

ambalarea, transportul şi distribuţia; instalarea şi întreţinerea; utilizarea; finalul ciclului 

de viaţă, însemnând starea unui produs care a atins sfârşitul primei sale utilizări până la 

eliminarea sa definitivă. 

 
Produse, materiale şi deşeuri  

 Directiva 2011/65/UE a Parlamentului European şi a Consiliului din 8 iunie 2011 privind 

restricţiile de utilizare a anumitor substanţe periculoase în echipamentele electrice şi 

electronice (republicată) – transpusă în legislaţia românească prin Hotărârea 

nr.992/2005, Ordinul nr. 1226/30.07.2007; 

 Directiva 2002/96/CE a Parlamentului European şi a Consiliului din 27 ianuarie 2003 

privind deşeurile de echipamente electrice şi electronice (DEEE) – transpusă în legislaţia 

românească prin Hotărârea nr.1037/13.10.2010, Ordinul nr.1441/23.05.2011, Ordinul 

nr.2264/14.09.2011; 

 Directiva 2008/98/CE a Parlamentului European şi a Consiliului din 19 noiembrie 2008 

privind deşeurile, transpusă în Legea 211/2011 privind regimul deşeurilor (republicată în 

2014). 

 
RoHS, cunoscută ca „fără plumb”, înseamnă restricţia de utilizare a anumitor substanţe 
periculoase. Aceasta şi-a avut originea în Uniunea Europeană şi restricţionează utilizarea a 

şase materiale periculoase care se regăsesc în produsele electrice şi electronice. Toate 

 Produse de iluminat în sectorul domestic şi 
terţiar  

 Aeroterme locale  

 Aeroterme şi boilere  
 Transformatoare de mare putere  
 Spaţii de depozitare răcite 
 Frigidere 
 Boilere pe bază de combustibil solid 
 Cosum energetic al echipamentelor casnice şi de  

   birou in mod de aşteptare sau inactiv 

  Aparate de aer condiţionat şi ventilatoare       
 de confort  

 Circulatoare 

 Calculatoare 
 Aparate de gătit de uz casnic  
 Motoare electrice  
 Surse de alimentare externe  
 Maşini de spălat vase de uz casnic  
 Uscătoare de haine de uz casnic  

 Maşini de spălat de uz casnic  
 Ventilatoare industriale  
 Aspiratoare  
 Unităţi de ventilare 
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produsele aplicabile de pe piaţa UE, după 1 iulie 2006, trebuie să o respecte. Aceasta 
influenţează întreaga industrie de produse electronice, precum şi multe produse electrice. 

 
DEEE înseamnă deşeuri de echipamente electrice şi electronice. Directiva DEEE stabileşte 
tratarea, recuperarea şi reciclarea echipamentelor electrice şi electronice (90% ajung în 

depozite de deşeuri). Toate produsele aplicabile de pe piaţa UE trebuie să respecte directiva 
DEEE şi să aibă aplicată eticheta cu „coşul de gunoi” („wheelie bin”). De asemenea, 
conformitatea cu DEEE vizează încurajarea designului produselor electronice care sunt uşor 

de demontat, şi pot fi reciclate şi recuperate. Conformarea RoHS se îmbină cu DEEE prin 
reducerea cantităţii de substanţe chimice utilizare în produsele electronice. 
 

Abordarea Uniunii Europene faţă de managementul deşeurilor se bazează pe „ierarhia 
deşeurilor”, care stabileşte următoarea ordine a priorităţilor atunci când se stabilesc 
politicile privind deşeurile şi gestionarea deşeurilor la nivel operaţional: prevenirea, 

(pregătirea pentru) reutilizare, reciclarea, recuperarea şi, ultima opţiune în ordinea 
preferenţelor, eliminarea (care include depozitele de deşeuri şi incinerarea fără recuperarea 
energiei). Toţi operatorii economici care produc sau deţin deşeuri trebuie să realizeze 

următoarele activităţi: colectarea separată, centralizarea şi raportarea anuală a categoriilor 
de deşeuri, să asigure tratarea deşeurilor (reciclare, recuperare sau eliminare) şi transportul 
deşeurilor cu ajutorul operatorilor autorizaţi. 

 
Instrumente bazate pe piaţă 
  

Impozitele şi certificatele tranzacţionabile au fost identificare ca instrumentele politicii de 
mediu cu cea mai ridicată eficienţă a inovării, datorită efectului lor permanent şi a eficienţei 
costurilor. Dimpotrivă, regimurile de reglementare bazate pe standarde tehnice (fie într-un 

sistem de tip comandă-şi–control sau într-un regim de acorduri voluntare între guvern şi 
industrie) nu sunt eficiente din punctul de vedere al costurilor, iar stimulentele pentru 
progresul reducerii emisiilor dispar după ce se ating standardele. 

 
În majoritatea cazurilor, inovaţiile nu sunt realizate de companiile poluante, ci de 

companiile specializate din sectorul industriei ecologice, dovedind că inovatorii şi poluatorii 
pot avea stimulente şi interese diferite; sectorul industriei ecologice intenţionează să 
maximizeze profiturile şi cifra de afaceri şi pot fi interesate în reglementarea mai strictă, în 

timp ce companiile poluante doresc să evite costurile privind mediul înconjurător şi tind să 
se opună reglementărilor mai stricte. 
 

Stimulentele economice tradiţionale sunt avantajele financiare furnizate companiilor pentru 
a-şi îmbunătăţi condiţiile şi capacitatea de a funcţiona într-un anumit domeniu sau pe o 
anumită piaţă. De obicei, stimulentele iau forma subvenţiilor din partea statului, 

împrumuturi nerambursabile şi finanţări, stimulente bazate pe sisteme sau structuri fiscale 
sau premii diferenţiate.  
 

Atunci când este vorba de impozite, politica fiscală românească de susţinere a ecoinovării este 

limitată. Conform Eurostat, impozitele de mediu sunt clasificate în trei categorii: impozite pe 

energie, impozite pe transport şi impozite pe poluare şi utilizarea materialelor.  

Conform bazei de date a EUROSTAT14, veniturile totale din total impozitele de mediu în UE în 

2013 au fost de 331 miliarde de euro, reprezentând 2,5 % din produsul intern brut al EU şi 

6,3 % din veniturile totale provenind din toate impozitele şi contribuţiile sociale. 

                                                           
14 http://ec.europa.eu/eurostat/statistics-explained/index.php/Environmental_tax_statistics#Environmental_taxes_in_the_EU 
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În 2012, în România, impozitele de mediu au reprezentat 1,9% din PIB (2,6 miliarde de euro) şi 

au avut următoarea structură: 
 Impozite pe energie – 2,3 miliarde de euro, 1,7% din PIB (inclusiv impozitele pe 

combustibili); 

 Impozite pe transport– 0,2 miliarde de euro,  0,2% din PIB (exclusiv combustibilul); 

 Poluare şi resurse – 0,1 miliarde de euro, 0,006% din PIB.  

Figura 16: Impozitele de mediu în România  

Sursa: Registrul statistic Eurostat Tendinţe fiscale în Uniunea Europeană15 

 

România încă nu a stabilit o politică clară şi un cadrul legislativ care să susţină 
ecoinovarea. Nu este suficientă implementarea regulamentelor UE dacă nu este urmată 

de mecanisme de susţinere: stimulente, politici de educaţie, politici privind producţia şi 
consumul sustenabile, acces la finanţare şi dezvoltarea instituţională.  
 

Aderarea României la Uniunea Europeană în anul 2007 a adus noi cerinţe, dar şi noi 
provocări pentru ţară, cum ar fi prevenirea şi tratamentul deşeurilor, managementul de 

risc al chimicalelor şi măsuri de eficienţă energetică. De asemenea, aceasta a contribuit 
şi la îmbunătăţirea cadrului de reglementare prin transpunerea în legislaţia naţională a 

unui număr de directive din domeniul mediului înconjurător. 
Consumul eficient al resurselor nu reprezintă încă o prioritate pentru companii sau 
autorităţi publice, chiar dacă acesta reprezintă unul din pilonii performanţei  economice. 

Trebuie acordată o atenţie suplimentară şi îmbunătăţirii continue a cadrului juridic 
instituţional şi trebuie să se introducă utilizarea celor mai bune practici industriale 

conform principiilor de dezvoltare sustenabilă la fiecare nivel al economiei. 
 

Pentru a putea concepe şi fabrica produse sustenabile, sectorul de prelucrare din 
România trebuie să ia în considerare următoarele aspecte: 

 Creşterea eficienţei energetice a proceselor şi producţiei; 
 Îmbunătăţirea tehnologiilor, echipmentelor şi designului fabricilor; 
 Îmbunătăţirea proceselor de producţie pentru a reduce utilizarea resurselor  şi 

minimizarea deşeurilor şi emisiilor; 
 Respectarea legislaţiei aplicabile privind securitatea şi sănătatea;  

 Creşterea rentabilităţii şi competitivităţii prin producerea şi marketingul a noi 
produse „verzi”; 

 Asigurarea recondiţionarea produselor şi reciclarea avansată a acestora; 

 

 

                                                           
15 http://ec.europa.eu/taxation_customs/resources/documents/taxation/gen_info/economic_analysis/tax_structures/2015/report.pdf 

Impozite pe poluare şi resurse 
Impozite pe transport 
Impozite pe energie 
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4.5 Servicii suport pentru ecoinovare 

 

În cadrul proiectului ECOPartner avem drept scop identificarea serviciilor existente de 
suport pentru  ecoinovare în România și actorii relevanți.  

Pentru o cercetare mai centrată, luăm în considerare patru tipuri de servicii de suport 
pentru ecoinovare : 

 acces la informații;  

 instruire și construirea capacității;  
 cercetare și educație; 

 servicii specializate (evaluarea LCA, eficiența energetică, eficiența materială, 
ecodesign). 

 

Accesul la informații 
 

In această categorie, includem: 
 rapoarte / studii specifice cercetării;  
 cele mai bune practici și exemple de ecoinovare;  

 noutăți despre ecoinovare privind proiecte, produse, servicii. 
 

În România, accesul la informații privind ecoinovarea este încă limitat și în stadiul său 
incipient. Când vine vorba despre rapoarte / studii de cercetare, sursele relevante  sunt 
reprezentate de institutele de cercetare și universități, dar aceste instituții își 

diseminează rezultatele în cadrul unor cercuri academice  închise în care societățile de 
regulă nu au acces.  

Una dintre aceste surse este www.ecoterra-online.ro care prezintă rapoarte de 
cercetare privind diverse aspecte de mediu, dar nu neapărat legate de ecoinovare. 
Cele mai bune practici și noutăți de ecoinovare au prezentat o creștere în ultimii ani și 

în acest domeniu. Câteva publicații prezentate mai jos sunt relevante sub acest aspect:  

 Ecomagazin - www.ecomagazin.ro; 
 Green-Report - www.green-report.ro; 

 Infomediu - www.infomediu.eu; 
 Solar Magazin - www.solar-magazin.ro; 

 Universul Padurii - www.universulpadurii.ro; 
 Romania Pozitiva - www.romaniapozitiva.ro;  
 Responsabilitate Sociala  - www.responsabilitatesociala.ro; 

 CSR Report - www.csrreport.ro.  
 

Instruirea și construirea capacității    

Serviciile de instruire privind aspectele de mediu s-au dezvoltat intens în Romania în 

ultimii 10 ani, în special acoperind domeniul de management al mediului și legislației 
privind mediu, dar neincluzând metode și instrumente pentru ecoinovare.  

Lista organismelor de certificare și companiilor de instruire private  care furnizează 
instruiri privind managementul și auditul mediului  este prezentată în Anexa nr.1. 
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Cercetare și educație  
 

Sistemul românesc de educație și cercetare este format în marea sa parte din instituții 
publice (institute de cercetare și universități). Doar câteva universități au inclus în 

programa lor studii specializate privind LCA sau ecodesign (de ex. Universitatea Tehnică 
din Iași), în vreme ce temele vaste privind protecția mediului și dezvoltării durabile  
sunt abordate în termeni generali. Majoritatea programelor educaţionale se 

concentrează pe tehnologii referitoare la diminuarea poluării (apă, aer, sol). 
În ultimii ani, tema ecoinovării este abordată de câteva institute de cercetare și 

universități, în special în legătură cu proiectele implementate în industrie, referindu-se 
la producţia biogazului, procesarea deşeurilor, tehnologii și echipamente de reciclare și 
energie regenerabilă. 

 
Cele mai relevante institute de cercetare privind ecoinovarea sunt prezentate în Anexa 

nr.2. 
 
Universitățile care abordează teme legate de mediu și ecoinovare în programele lor  

educaționale și activitățile de cercetare sunt prezentate în Anexa nr.3.  
 

 
4.6 Finanțare disponibilă pentru ecoinovare  

 

Principala sursă de finanțare  pentru  ecoinovare în Romania este reprezentată de  3 

categorii de programe de finanțare: 
1. Programele proprii de finanțare românești (programe multianuale) 

2. Programele Structurale Europene pentru România pentru 2014-2020   
3. Programele de finanțare directă UE pentru 2014-2020   

 

Raportul descrie pe scurt principalele programe din fiecare categorie, domeniile lor de 
acţiune și programe care pot susține direct activități de ecoinovare (tipurile A, B, C și D, 

după cum sunt descrise în capitolul I din raport). 
  
Programele proprii de finanțare românești (programe multianuale) 

  
Singurul program național adecvat pentru finanțarea activităților de ecoinovare este 

“Programul pentru dezvoltarea și modernizarea activităților pentru comercializarea 
produselor și serviciilor16”. Programul susține următoarele activități: 

 Implementarea și certificarea sistemelor de management: calitate, mediu, 

sănătatea și securitatea muncii, siguranța alimentelor, conform unuia dintre 
standardele: SR EN ISO 9001, SR-EN-ISO 14001, SR-EN-ISO 22000, OHSAS 

18001 
 Achiziționarea tehnologiilor eficiente / echipamentelor și sistemelor care 

utilizează energie regenerabilă /  energie alternativă  pentru a eficientiza 

activitățile pentru care  se caută finanțare; 
Programul este multianual și principalul său scop este încurajarea și stimularea 

dezvoltării IMM-urilor. Este implementat de Ministerul Energiei, al Întreprinderilor Mici și 
Mijlocii și al Mediului de Afaceri. 

                                                           
16 http://www.aippimm.ro/categorie/programe  
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Programele Structurale Europene pentru România pentru 2014-2020  

 
Fondurile Structurale Europene pentru România pentru perioada 2014-2020 se bazează 

pe strategia UE 2020. 
 
Programul Operațional pentru competitivitate 17 2014-2020  

 
Principalul obiectiv al programului este creșterea capacității sistemului național de 

cercetare–dezvoltare și inovație pentru susținerea competitivității economice și 
dezvoltării afacerilor. Alocarea financiară totală pentru programul operațional este de 
1.329.787.234 €. 

 
Principala direcție de investiție în C&D este construirea unui mediu mai compact și 

modern de cercetare și dezvoltare care se concentrează asupra necesităților de afaceri. 
Programul îşi propune să întărească capacitatea naţională de C&D în ceea ce priveşte 
resursele și infrastructura, să stimuleze investițiile private în C&D, dezvoltarea centrelor 

de excelență, consolidarea legăturilor între societăți și institutele de cercetare, și 
stimularea creării rețelelor și clusterelor pentru dezvoltarea de noi produse și servicii. 

În domeniul tehnologiei informațiilor şi comunicării (ICT), programul acoperă patru mari 
domenii pentru dezvoltare:  
a) e-guvernare, interoperabilitate, securitate cibernetică, tehnologie informatică de tip 

"cloud” și rețele sociale; 
b) utilizarea ICT în educație, sănătate, incluziune socială și cultură; 

c) e-comerţ, clusterele și dezvoltarea inovației prin ICT;  
d) o mai bună utilizare a infrastructurii de bandă largă pentru întreaga țară. 
 

Programul se va concentra asupra a două priorități principale: 
 cercetare, dezvoltare și inovare care susține competitivitatea economică și 

dezvoltarea afacerilor (bugetul total 952.57 milioane €); 
 tehnologiile informațiilor și comunicării pentru o economie digitală competitivă 

(total buget  630.2 milioane €). 

 
Programul Operaţional Regional 2014-2020 

 
Programul Operaţional Regional (POR) urmăreşte promovarea creşterii inteligente 

sustenabile şi inclusive în toate regiunile din România, făcându-le mai atractive pentru 
a locui şi a munci. Programul adresează principalele provocări pe care România le 
întâlneşte în domeniul dezvoltării: competitivitate regională, dezvoltare urbană 

sustenabilă, economia bazată pe un nivel scăzut de carbon şi infrastructura economică 
şi socială la nivel regional şi local. Alocarea totală pentru acest program este de 6,7 

miliarde €. 
 
Programul se va concentra pe următoarele priorităţi de finanţare:  

 Sprijinul transferului de tehnologie şi inovării pentru IMM-uri în zone de 
specializare inteligentă; 

                                                           
17 http://ec.europa.eu/regional_policy/en/atlas/programmes/2014-2020/romania/2014ro16rfop001 



ECOPartner O perspectivă generală asupra condiţiilor, provocărilor şi oportunităţilor de ecoinovare în România    

 

33 | P a g i n a  
 

 Creşterea gradului de competitivitate al IMM-urilor cu accent pe sectoarele de 
creştere economică puternică ale României; 

 Promovare economiei bazate pe un nivel scăzut de carbon prin investiţii in 
eficienţa energetică a clădirilor, iluminatului stradal şi mobilitatea urbană 

multilaterală sustenabilă;  
 Sprijinul pentru dezvoltare urbană integrată sustenabilă şi regenerarea zonelor 

urbane afectate;  

 Dezvoltarea patrimoniului cultural şi turismului ca elemente de susţinere a 
creşterii economice la nivel local;  

 Îmbunătăţirea relaţiilor interregionale; 
 Investiţii în infrastructura de sănătate, socială şi de educaţie şi instruire în 

sprijinul reformelor naţionale; 

 Extinderea dreptului de posesiune a pământurilor.   

 
 

Programul de Cooperare INTERREG EUROPE 
 

Obiectivul strategic general al programului INTERREG18 este îmbunătăţirea 
implementării politicilor şi programelor de dezvoltare regională, în special programele 
de investiţii pentru creştere şi piaţa de muncă, iar dacă e cazul, programe din cadrul 

ETC (Cooperare Teritorială Europeană) prin care se promovează o dezvoltare 
economică, socială şi teritorială a UE ca întreg. 

 
A cincea perioadă din Interreg se bazează pe 11 priorităţi de investiţii expuse în 
regulamentul ERDF şi care contribuie la implementarea programului Europe 2020 de 

creştere inteligentă, sustenabilă şi inclusivă.  Cel puţin 80% din bugetul pentru fiecare 
program de cooperare trebuie să se concentreze pe maximum 4 obiective tematice 

dintre cele 11 priorităţi ale UE.  

 

 

 

 

 

 

A cincea perioadă a programului Interreg are un buget de 10,1 miliarde € investite în 

peste 100 de programe de cooperare între regiuni şi partenerii teritoriali, sociali şi 
economici. Acest buget include şi alocarea FEDR pentru statele membre care vor putea 

                                                           
18 http://ec.europa.eu/regional_policy/en/policy/cooperation/european-territorial/ 

Cercetare şi inovare 

Tehnologia informaţiei şi 

comunicării 

Competitivitatea IMM-urilor 

Economie pe bază pe un 

nivel scăzut de carbon 

Combaterea schimbărilor 

climatice 

Eficienţa mediului şi 

resurselor 

Transport sustenabil 

 

Forţă de muncă şi mobilitate 

Incluziune socială 

Educaţie şi instruire mai bună 

Administraţie publică mai 
bună 



ECOPartner O perspectivă generală asupra condiţiilor, provocărilor şi oportunităţilor de ecoinovare în România    

 

34 | P a g i n a  
 

astfel participa şi în programe externe de cooperare transfrontalieră a UE prin alte 
mecanisme (Mecanismul de Preaderare şi Mecanismul de Învecinare Europeană19). 

Programe de finanţare directă ale UE pentru perioada 2014-2020  

 
Horizon 2020  

 
Horizon 202020 este cel mai mare program de cercetare şi inovare dezvoltat vreodată 
de UE cu aproape 80 miliarde € disponibile pentru finanţare pe o perioadă de 7 ani 

(2014 la 2020) – pe lângă investiţiile private pe care aceste sume le vor atrage. 
Promite, astfel, mai multe reuşite, descoperiri şi premiere mondiale prin transformarea 

ideilor din laborator în realităţi pe piaţă.  
Horizon 2020 oferă finanţare pe următoarele domenii de cercetare şi inovare:  

 Cercetare de orizont finanţată de Consiliul Ştiinţific al Europei (ERC) – finanţare 

13.095 miliarde €; 
 Acţiuni Marie Skłodowska-Curie – finanţare 6.162 miliarde €; 

 Tehnologii de viitor şi emergente - finanţare: 2.696 miliarde €; 
 Infrastructură de clasă mondială - finanţare: 2.488 miliarde €; 
 Leadership pentru dezvoltarea tehnologiilor industriale - finanţare: 13.557 

miliarde €; 
 Accesul la finanţarea de risc - finanţare: 2.842 miliarde €; 

 Sănătate şi bunăstare - finanţare: 7.472 miliarde €; 
 Siguranţa alimentelor şi utilizarea sustenabilă a resurselor biologice - finanţare: 

3.851 miliarde €; 
 Energie sustenabilă - finanţare: 5.931 miliarde €; 
 Mobilitate integrată, verde - finanţare: 6.339 miliarde €; 

 Acţiuni climatice, mediu, eficienţa resurselor şi materii prime - finanţare: 3.081 
miliarde €; 

 Europa într-o lume în schimbare – societăţi inclusive, inovative şi reflective - 
finanţare: 1.309 miliarde €; 

 Societăţi sigure – protejarea libertăţilor şi securităţii Europei şi cetăţenilor ei - 

finanţare: 1.695 miliarde €; 
 Știința cu şi pentru societate - finanţare: 462 milioane €; 

 Cercetări nucleare pentru toţi cetăţenii  - finanţare: 1.603 miliarde €. 
 

COSME  

 
COSME21 este programul UE pentru competitivitatea companiilor şi întreprinderilor mici 

şi mijlocii (IMM-uri) care se desfăşoară în perioada 2014 - 2020 având un buget 
planificat de €2.3 miliarde. COSME va sprijini IMM-urile pentru a accesa pieţe şi 
finanţări, competitivitate şi antreprenoriat. 

 
Accesul la finanţări 

Unul dintre principalele obiective ale COSME este să ofere acces îmbunătăţit la 
finanţări pentru IMM-uri în etape diferite ale ciclului lor de viaţă: creare, extindere 

                                                           
19 http://ec.europa.eu/regional_policy/en/policy/cooperation/european-territorial/outside-the-eu/ 
20 https://ec.europa.eu/programmes/horizon2020/en/what-horizon-2020 
21 https://ec.europa.eu/easme/en/cosme 



ECOPartner O perspectivă generală asupra condiţiilor, provocărilor şi oportunităţilor de ecoinovare în România    

 

35 | P a g i n a  
 

sau transfer de afaceri. Pentru a îndeplini acest obiectiv, UE va pune la dispoziţia 
IMM-urilor împrumuturi şi participaţiuni la capitalul social. 

 
Acces la pieţe  

COSME oferă sprijin companiilor din Europa pentru ca acestea să beneficieze de 
piaţa unică europeană şi să profite de oportunităţile oferite de pieţele din afara UE. 
COSME finanţează Reţeaua Europeană de Companii (EEN) care constă în peste 600 

de birouri în peste 50 de ţări şi care are scopul de a oferi sprijin IMM-urilor în 
găsirea de parteneri de afaceri şi tehnologici, să înţeleagă legislaţia UE şi să 

acceseze finanţările europene. COSME finanţează şi platforme virtuale create 
special pentru dezvoltarea întreprinderilor, cum ar fi Portalul de Afaceri Europa Ta 
sau Portalul de Internaţionalizare a IMM-urilor.  

 
Crearea condiţiilor-cadru superioare pentru competitivitate  

COSME sprijină emergenţa industriilor competitive cu potenţial de piaţă, prin 
întrajutorarea IMM-urilor în a prelua noi modele de afaceri şi integrarea lor în noi 
lanţuri de valori. Programul completează acţiunile statelor-membre în domenii cu 

potenţial mare de creştere, cum ar fi sectorul de turism.  
 

Încurajarea antreprenorialului  
COSME susţine implementarea Planului de Acţiune Antreprenoriat 2020 printr-o 
gamă variată de activităţi. Acestea includ schimbări de mobilitate, cercetare, 

răspândirea practicilor optime şi proiecte-pilot în domenii ca educaţia 
antreprenorială, mentoring sau dezvoltarea serviciilor de ghidare şi suport pentru 

antreprenori noi şi potenţiali, inclusiv antreprenori tineri, femei sau experimentaţi. 
 

Programul de muncă multianual LIFE pentru perioada 2014-2017 

 
Programul de muncă multianual LIFE22 pentru 2014-2017 dirijează cadrul de 

management a noului Program LIFE 2014-2020 pentru următorii 4 ani. Conţine un 
buget indicativ, explică metodologia de selectare a proiectelor şi operare a surselor de 
finanţare şi stabileşte obiectivele de performanţă pentru cele două sub-programe LIFE: 

pentru mediu şi pentru acţiuni climatice.  
 

Bugetul total este de 3.456,7 milioane €: 2.592,5 milioane € pentru mediu şi 864.2 
milioane € pentru acţiuni climatice. 

 
Sub-programul pentru Mediu – priorităţi tematice: 
 

 Natură şi Biodiversitate; 
 Apă, inclusiv mediu marin; 

 Deşeuri; 
 Eficienţa resurselor, inclusiv sol şi păduri şi economia regenerabilă şi circulară; 
 Mediu şi sănătate, inclusiv substanţe chimice şi nivelul de zgomot; 

 Calitatea aerului şi emisii, inclusiv mediul urban; 
 Informaţii şi Guvernanţă 

 

                                                           
22 http://ec.europa.eu/environment/life/about/ 
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Sub-programul pentru acţiuni climatice – domenii prioritare: 
 Atenuarea schimbărilor climatice contribuie la reducerea emisiilor de gaze cu 

efect de seră; 
 Adaptarea la schimbările climatice sprijină eforturile de rezistenţă sporită la 

schimbările climatice; 
 Guvernanţă şi informaţii climatice în programul LIFE. 

 

5. Concluzii şi paşii următori  

Analiza efectuată pentru realizarea prezentului raport a identificat mai multe bariere 

pentru ecoinovare în România, dar şi catalizatori şi premise pozitive care pot contribui 
la o aplicare pe scară largă a soluţiilor ecoinovative în industrie, cercetare şi servicii.  

 
Principalele bariere pentru ecoinovare sunt: 

 Absenţa sprijinului guvernamental pentru cercetare şi dezvoltare în ceea ce 

priveşte finanţarea, infrastructura şi politicile; 
 Lipsa cadrului legislativ şi a mecanismelor pentru a sprijini iniţiativele de 

ecoinovare în sectorul de industrie şi servicii şi a stimula dezvoltarea produselor 
şi serviciilor cu impact scăzut asupra mediului;  

 Lipsa cunoaşterii beneficiilor economice şi aferente mediului, la nivel de 

companie, privitoare la utilizarea eficientă a resurselor şi minimizarea deşeurilor 
şi emisiilor. Se estimează că investiţiile corporative axate pe mediu reprezintă 

16% din totalul investiţiilor. În medie, companiile alocă doar 1% din cifra de 
afaceri problemelor de mediu, iar marea parte a acestor sume sunt alocate 

pentru conformitate legală, audituri şi certificări de mediu;  
 Lipsa conştientizării şi înţelegerii în cadrul organizaţiilor, in special IMM-urilor, a 

gândirii bazată pe ciclul de viaţă al produselor, precum şi a beneficiilor economice 

care rezultă din abordările ecoinovatoare; 
 Disponibilitate redusă pentru finanţare a iniţiativelor-platforme sau proiectelor de 

producţie şi consum sustenabile. Conform Ministerului Mediului din Romania, 
aproximativ 17% dintre IMM-urile din România, comparativ cu 26% dintre IMM-
urile din UE, au capitalizat cererea în creştere continuă pentru servicii ecologice;  

 Cunoştinţele tehnice limitate ale experţilor existenţi  şi organizaţiilor de experţi, 
precum şi a instituţiilor de cercetare; 

 Lipsa cooperării între părţile interesate în a susţine introducerea ecoinovării. 
 
 

Implementarea ecoinovării este un proces provocator şi nu va fi potrivit pentru toate 
IMM-urile. Astfel, înţelegerea barierelor şi oportunităţilor la nivelul fiecărei afaceri şi a 

principalelor lacune in politici şi educaţie ar putea ajuta la construirea unei înţelegeri 
mai bune a contextului şi condiţiilor pentru ecoinovare in România. 
 

Raportul reflectă oportunităţile existente în ţară şi demonstrează că potenţialul de 
ecoinovare este important şi trebuie să fie luat in considerare. Cercetarea noastră a 

identificat premisele existente şi potenţialul pentru ecoinovare, care prin abordarea 
potrivită, pot fi transformaţi şi folosiţi ca agenţi de schimbare.  
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Din dorința de a îmbunătăți condițiile-cadru legate de ecoinovare, proiectul ECOPartner 
implementează două inițiative majore: 

 Inițierea și dezvoltarea Rețelei de Ecoinovare din România (RE-IN) care va 
acționa ca o platformă pentru comunicare între principalii actori, încurajând 

schimbul de informații, acțiunea comună, schimbul de cunoştinţe și dezvoltarea 
de noi capacități. RE-IN ar putea să acționeze și ca partener pentru autoritățile 
publice regionale și centrale în ceea ce privește dezvoltarea de noi politici și 

mecanisme care să sprijine răspândirea și aplicarea pe scară mai largă a 
practicilor ecoinovatoare;  

 Furnizarea de programe de instruire și educație în ceea ce privește ecoinovarea 
pentru a permite crearea unui număr ridicat de experți care să sprijine, în 
continuare, răspândirea și aplicarea practicilor și principiilor. 

 
Prin folosirea și utilizarea ulterioară a descoperirilor acestui raport, RE-IN va încerca să 

înțeleagă mai bine mediul de ecoinovare românesc și să caute modalități să conecteze 
eforturile diferiților actori sub formă de proiecte și inițiative comune care ar putea 
atrage resurse financiare mai ușor din cadrul programelor naționale și europene. De 

asemenea, RE-IN va oferi o platformă de dialog între cercetare, sectorul academic și 
diferite sectoare industriale și să faciliteze cooperarea, respectiv alinierea activității lor. 

 
Colaborarea și parteneriatul stau la baza progresului și tuturor politicilor UE. În 
România, colaborarea în domeniul ecoinovării în special între sectorul public și cel privat 

are un nivel foarte scăzut. Prin încercarea de a include toate tipurile de organizaţii din 
toate domeniile relevante, RE-IN sprijină dialogul și parteneriatul și oferă cadrul 

necesar pentru dezvoltarea ulterioară a condițiilor ecoinovatoare în România.  
 

Proiectul ECOPartner a reușit să identifice peste 100 de organizații relevante și experți 
care ar putea face parte din RE-IN, a intervievat 50 de astfel de organizaţii şi a primit 
acordul la un posibil parteneriat în cadrul RE-IN de la cel puţin 40. Majoritatea 

activităților proiectului sunt concentrate pe indetificarea acestor actori economici și 
sprijinirea lor prin dezvoltarea continuă a capacității acestora de a acționa și coopera pe 

teme de ecoinovare.  

Premise pentru Ecoinovare Catalizatori ai Ecoinovării 

Capital uman bine educat şi inovativ 
Creştere continuă a preţurilor pentru energie și 

materii prime 

Acces crescut la informaţii Concurență crescută pe piața liberă europeană 

Consumatori cu atitudine pozitivă față 

de produsele ecologice 

Presiune legislativă crescută pentru eliminarea 

substanțelor periculoase și poluante 

Cerere crescută de produse ecologice 

în lanțurile globale de aprovizionare 

Reputația și încrederea devin esențiale pentru o 

afacere de succes 

Acces ridicat la resurse financiare prin 

programe europene de finanțare 
Acces mai bun la capital 

Legislație îmbunătățită și armonizată Taxe de mediu mai multe și mai mari 

 Piețe noi pentru produse și servicii eco și bio 
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Anexa no.1 – Organizații care furnizează servicii de instruire privind teme de 
management al mediului  

 
 QUALITAS (Bucureşti) 

 RAD CERT (Bucureşti) 
 RINA SIMTEX (Bucureşti) 
 SOCIETATEA ROMANA PENTRU CERTIFICARE ROCERT (Bucureşti) 

 SRAC CERT (Bucureşti) 
 SUCERT-RO (Suceava) 

 SUN CERT (Constanta) 

 TÜV RHEILAND ROMANIA (Bucureşti, Oradea, Targu Mures, Iaşi) 
 UNICERT (Oradea) 

 AEROQ  (Bucureşti) 
 AMG CERT (Bucureşti) 

 ASRO (Bucureşti) 
 CERTIND (Bucureşti) 
 CERTROM (Bucureşti) 

 INITIUM CERT (Bucureşti) 
 SGS ROMANIA (Bucureşti) 

 BQ CERT (Galaţi) 
 ROM QUALITY CERT (Deva) 
 DAS CERTIFICATION (Bucureşti) 

 CONCORDIA CERT (Timişoara) 
 SICERT (Timişoara, Bucureşti) 

 

Unele dintre societățile private care oferă instruire: 

 Centrul National pentru Producție și Consum Durabile (Timişoara) 
 Denkstatt Romania (Timişoara) 

 Auditeco GES (Bucureşti) 
 Meda Consulting (Ploieşti) 
 TÜV Karpat (Bucureşti) 

 TÜV Austria Romania (Bucureşti) 
 Avangarde Business Academy (Bucureşti) 

 HSEQ Consulting (Ploieşti) 
 Euro Best Team (Bucureşti) 

 Quasaro (Bucureşti) 
 Intratest (Bucureşti, Timişoara, Cluj, Braşov, Iaşi)  
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Anexa nr.2 – Institute de cercetare privind ecoinovarea 

 
 BIOTEHNOL Bucureşti - Centrul de Biochimie Aplicată şi Biotehnologie  

Tel: +40 21 318.04.68  

E-mail: office@biotehnol.eu  

Pagina de internet: www.biotehnol.eu 

 

 ICPE BISTRITA SA Bistriţa-Năsăud  

Sucursala Institutului de Cercetare şi Design Bucureşti 

Tel: +40 263 21.09.38; +40 263 21.07.47  

E-mail: icpe@icpebn.ro  

Pagina de internet: http://www.icpebn.ro 

 

 Institutul Naţional de Cercetare-Dezvoltare pentru Textile şi Pielarie - INCDTP Bucureşti  

Tel: +40 21 340.49.28  

 E-mail: certex@ns.certex.ro  

 Pagina de internet: www.certex.ro 

 

 Institutul Naţional de Cercetare - Dezvoltare pentru Chimie si Petrochimie - ICECHIM 

Bucureşti  

 Tel: +40 21 316.30.77; +40 21 315.32.99  

 E-mail: office@icechim.ro  

 Pagina de internet: www.icechim.ro 

 

 Institutul Naţional de Cercetare Dezvoltare pentru Ecologie Industrială - ECOIND 

Bucureşti  

 Tel: +40 21 410.67.16  

 E-mail: ecoind@incdecoind.ro 

 Pagina de internet: www.incdecoind.ro 

 

 Institutul Naţional de Cercetare Dezvoltare pentru Metale Neferoase si Rare - IMNR 

Bucureşti  

 Tel: +40 21 352.20.48  

 E-mail: imnr@imnr.ro  

 Pagina de internet: www.imnr.ro 

 

 Institutul Naţional de Cercetare Dezvoltare pentru Protectia Mediului - INCDPM Bucureşti  

National Institute of Research and Development for Environmental Protection 

 Tel: +40 21 305 26 00  

 E-mail: incdpm@incdpm.roFax: +40 21 318.20.01  

 Pagina de internet: http://www.incdpm.ro 

 

 Institutul Naţional de Cercetare Dezvoltare Chimico - Farmaceutica - ICCF Bucureşti  

Tel: +40 21 322.29.17  

Pagina de internet: www.ncpri.ro 

 

 Institutul de Cercetări pentru Rafinăriile Româneşti - ICERP SA Prahova  

Tel: +40 723 18.94.27  

E-mail: office@icerp.ro  

Pagina de internet: www.icerp.ro 
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 Centrul de Materiale Electrotehnice şi Tehnologii de mediu - ICPE Bucureşti  

Tel: +40 21 589.33 00  

E-mail: office@icpe.ro 

Pagina de internet:  http://www.icpe.ro 

 

 ICPE ACTEL SA Bucureşti – Societate privată construită pe baza Laboratorului de 

Acţionari Electrice din Institutul de Cercetari şi Proiectări din Bucureşti  

Tel: +40 21 346.86.90  

E-mail: office@icpe-actel.ro  

Pagina de internet: www.icpe-actel.ro 

 

 Institutul de Cercetări şi Proiectări Miniere SA Cluj-Napoca 

Tel: +40-264 435015 

E-mail: contact@minesa.eu  

Pagina de internet: http://www.minesa.eu 

 

 Institutul Naţional de Cercetare Dezvoltare pentru Maşini sşi Instalaţii Destinate 

Agriculturii şi Industriei Alimentare - INMA BUCUREŞTI Bucureşti  

Tel: +40 21 269.32.55  

E-mail: icsit@inma.ro  

Pagina de internet: www.inma.ro 

 

 Autoritatea Naţională pentru Cercetare Stiinţifică şi Inovare – ANCSI Bucureşti  

Tel: +40 21 319 23 26  

E-mail: media@ancs.ro 

Pagina de internet: www.research.ro, www.ancs.ro 

 

 Institutul Naţional de Cercetare Dezvoltare Turbomotoare – COMOTI Bucureşti  

 Tel:  + 40 21 434 02 40 

 Pagina de internet: www.comoti.ro 
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Anexa nr.3 – Universități cu activități de cercetare și educație în domeniul 
ecoinovării  

 
Universitatea Transilvania - Braşov 

B-dul Eroilor nr.29, 500036, Braşov 

Tel: +40 268 413000  

E-mail: rectorat@unitbv.ro 

Pagina de internet: www.unitbv.ro 

Cercetare: www.unitbv.ro/Cercetare.aspx 

 

Universitatea Aurel Vlaicu – Arad  

B-dul Revoluţiei, Nr.77, 310130 Arad, România. P. O. BOX 2/158 AR  

Tel: +40-257-283010 

E-mail: rectorat@uav.ro 

Pagina de internet: www.uav.ro 

Cercetare: www.uav.ro/ro/cercetare  

 

Universitatea de Vest Vasile Goldis – Arad 

Arad, B-dul Revolutiei, nr.94 

Telefon: 0257-280335 

E-mail: rectorat@uvvg.ro 

Pagina de internet: www.uvvg.ro  

Cercetare: www.uvvg.ro/ro/managementul-cercetarii.html  

 

UNIVERSITATEA „VASILE ALECSANDRI” DIN BACĂU 

Calea Mărăşeşti, nr. 157, Bacău, 600115 

Tel. +40-234-542411,  

E-mail: rector@ub.ro 

Pagina de internet: www.ub.ro 

Cercetare: www.ub.ro/cercetare/cub  

 

UNIVERSITATEA TEHNICA DIN CLUJ-NAPOCA 

Str.Memorandumului nr. 28, Cluj-Napoca, postal code 400114 

Tel.  +4 0264 401 200 

Pagina de internet: www.utcluj.ro  

Cercetare: www.Cercetare.utcluj.ro    

 

Academia de Studii Economice – Bucureşti  

Cladirea Ion N. Angelescu, Piata Romana nr. 6, sector 1, Bucureşti - cod 010374 

Tel. +4 021 319.19.00; +4 021 319.19.01 int 132 

E-mail: rectorat@ase.ro 

Pagina de internet: www.ase.ro 

Cercetare: www.ase.ro/index.asp?nod=cercetare  

 

Universitatea din Bucureşti  

Bdul. M. Kogalniceanu, Nr. 36-46, Sector 5, CP 050107 

Tel: 021-307.73.00  

Pagina de internet: www.unibuc.ro 

Cercetare: www.unibuc.ro/n/cercetare  

 

 

 

 

mailto:rectorat@unitbv.ro
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Universitatea Politehnica Bucureşti 

Splaiul Independenţei nr. 313, sector 6, Bucureşti, CP RO-060042 

Tel: + 40-21-402 91 00, + 40-21-318 10 22 / 23 / 24 / 25 

E-mail: cabinet.rector@upb.ro 

Pagina de internet: www.upb.ro 

Cercetare centers: www.upb.ro/centre-cercetare.html  

 

Universitatea Tehnica de Construcţii Bucureşti  

Bd. Lacul Tei nr. 122 – 124, cod 020396, sector 2, Bucureşti 

Tel: +40 21 242.12.08 

E-mail: secretariat@utcb.ro 

Pagina de internet: www.utcb.ro 

Cercetare center: www.utcb.ro/utcb/cercetare.html  

 

UNIVERSITATEA BIOTERRA  

Str. Garlei nr. 81, sector 1, BUCUREŞTI 

TEL: 021.490.61.28 

Email: rector@bioterra.ro  

Pagina de internet: www.bioterra.ro 

Cercetare: www.bioterra.ro/cercetare.php 

 

Universitatea Ecologică din Bucureşti  

Bd.Vasile Milea nr.1G, Bucureşti 

Tel: 021-316.79.32 

Email: rectorat@ueb.ro, senat@ueb.ro 

Pagina de internet: www.ueb.ro 

 

Universitatea Babes-Bolyai Cluj (Babes-Bolyai University) 

Str. Kogălniceanu nr. 1, Cluj-Napoca 

Tel: +40-264-40.53.00, +40-264-59.19.06 

Pagina de internet: www.ubbcluj.ro 

Cdentrul de cercetare: cercetare.ubbcluj.ro 

 

Universitatea Dunarea de Jos din Galati  

Str. Domnească, nr. 47, 800008 - Galaţi,ROMANIA 

E-mail: rectorat@ugal.ro 

Pagina de internet: www.ugal.ro 

Centrul de cercetare: www.cercetare.ugal.ro 

 

Universitatea Tehnica Gheorghe Asachi, Iaşi 

Bd. Prof. D Mangeron, Nr.67, CP 700050 

Tel: 0232-278680 

E-mail: didactic@staff.tuiasi.ro 

Pagina de internet: www.tuiasi.ro 

Centrul de cercetare: polytech.tuiasi.ro 

 

Universitatea Lucian Blaga, Sibiu 

B-dul. Victoriei, Nr. 10, CP 550024 

Tel: 0269-21.60.62 

E-mail: rectorat@ulbsibiu.ro 

Pagina de internet: www.ulbsibiu.ro 

Centrul de cercetare: www.ulbsibiu.ro/ro/universitate/dep_cercetare/centre.php 

 

 

mailto:cabinet.rector@upb.ro
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http://www.bioterra.ro/
http://www.bioterra.ro/cercetare.php
mailto:rectorat@ueb.ro
mailto:senat@ueb.ro
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http://www.ubbcluj.ro/
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Universitatea Petrol - Gaze, Ploiesti  

B-dul Bucureşti, nr. 39 , cod 100680, Ploieşti, Romania, PO BOX 52 

Tel.: + 40 - 244.573 171, 0244 575 302, 0244 575 555, 0244 575 568 

Pagina de internet: www.upg-ploiesti.ro 

Centrul de cercetare: www.upg ploiesti.ro/cercetare/departamentul_de_cercetare/index.html 

 

Universitatea Politehnica, Timişoara  

Piata Victoriei, Nr. 2, CP 300006 

Tel: 0256-40.30.00, 0256-40.32.10 

E-mail: rector@upt.ro 

Pagina de internet: www.upt.ro 

Biroul de Inovare si Transfer Tehnologic: www.upt.ro/Informatii_inovare-si-transfer-

tehnologic_465_ro.html 

Centrul de cercetare:www.upt.ro/Upt-Timişoara_centre-si-institute-de-cercetare-_153_ro.html 

 

Universitatea de Vest, Timişoara 

Bdul. V. Parvan, Nr. 4, CP 300223 

Tel: 0256-59.21.11, 0256-59.21.74 

E-mail: secretariat@uvt.ro 

Pagina de internet: www.uvt.ro 

Centrul de cercetare: www.icam.uvt.ro 

 

 

Clustere relevante 

 

Green Energy – Cluster Inovativ al Biomasei din România 

Str. Presei 4, Sf.Gheorghe 

Tel: +40 751 090944 

Pagina de internet: www.greenenergycluster.ro 

E-mail: office@greenenergycluster.ro 

 

ROSENC – Clusterul Energiei Sustenabile din România  

Spl. Tudor Vladimirescu 33, Timişoara 

Tel : +40 745 055458 

Pagina de internet: www.rosenc.ro  

E-mail: contact@rosenc.ro  
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