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RISCURI ȘI OPORTUNITĂȚI



ÎNTREBĂRI-CHEIE

Mă va afecta în vreun fel? Dacă da, cum?

Deschide oportunităţi pentru compania mea? 
Care? Cum le pot fructifica şi ce trebuie să fac?



4 PAȘI ESENȚIALI

1. Înțelegerea contextului

2. Creionarea perspectivei

3. Evaluarea poziției curente

4. Ce oportunități am? Cum le valorific? Dar 
riscuri? Cum le gestionez?



1. ÎNȚELEGEREA CONTEXTULUI

Rațiunile din spatele pachetului Economiei Circulare

1. Nu este în mod necesar grija pentru mediu

Eficiența în utilizarea resurselor nu înseamnă doar 
să fim “verzi”, oricât am fi încântați de asta. (CE)

2. Creșterea competitivității

3. Securitatea economică & independența energetică a UE

4. Aceleași reguli pentru toți jucătorii de pe piață



2. CREIONAREA PERSPECTIVEI

1. Ce se află dincolo de aparențe?

2. Ce au vrut promotorii și ce au obținut?

3. Care este probabilitatea unei accelerări a 
tranziției către conceptul inițial?



2. CREIONAREA PERSPECTIVEI

xx % materii prime provenite obligatoriu din reciclare

xx % din masa/volumul produselor sunt componente reciclabile

EPR extins progresiv la aproape toate sectoarele industriei prelucrătoare

Norme de consum pentru apă, energie, materii prime prin Best Available 
Technologies/Practices

ZERO subvenții sau tratament diferențiat pentru sectoarele economice cu amprentă mare 
pe resurse și mediu

Rescrierea Codului European al Deșeurilor și a Criteriilor de Acceptare a Deșeurilor la 
Depozit

Scheme obligatorii de achiziții verzi – public + privat



2. CREIONAREA PERSPECTIVEI

TE CONFORMEZI
SAU

PLĂTEȘTI



UNDE SUNTEM - MACRO
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EMISII DE GAZE CU EFECT DE SERĂ
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RATA DE RECICLARE A DEȘEURILOR MUNICIPALE [%]

2.5-3%



Evaluarea 
performantelor de 
mediu ale companiilor
7 chestionare: politici 
si strategii de mediu 
la nivel de companie, 
utilizarea eficienta a 
resurselor, impactul 
asupra mediului, 
managementul 
deseurilor, transport 
sustenabil, cladiri si 
spatii verzi, achizitii 
verzi.

Evaluarea 
Amprentei de 
Carbon pentru 
Companii
calculeaza emisiile 
totale de gaze cu 
efect de sera pentru 
toate cele 3 
categorii de emisii, 
atat cele directe, cat 
si cele indirecte.

Ghidul privind 
Evaluarea 
Performantelor de 
Mediu si a Amprentei 
de Carbon
furnizeaza indrumari 
practice pentru 
companiile care 
doresc sa isi evalueze 
performantele de 
mediu.
Instrument ajutator 
pentru instrumentele 
din platforma online a 
Green Business Index.

Tutoriale video
ofera indrumare pas 
cu pas pentru 
utilizatorii platformei 
online Green 
Business Index, 
ajutandu-I in 
procesul de 
evaluarea a 
performantelor de 
mediu si in utilizarea 
calculatorului de 
emisii de gaze cu 
efect de sera.

Cursuri si seminarii 
online
ofera companiilor 
inscrise in Green 
Business Index acces 
la cursuri si seminarii 
online pe teme de 
sustenabilitate, 
imbunatatirea 
performantelor de 
mediu, promovarea 
sustenabilitatii in 
lantul de furnizori 
etc..

LA NIVEL DE COMPANII     - GREEN BUSINESS INDEX

Evaluarea Circularitatii 
pentru Companii
evalueaza 
performanta in 
circularitate, folosind 
6 indicatori (conceptia 
sustenabila a 
produselor, 
managementul 
resurselor, impact de 
mediu, 
managementul 
deseurilor, 
circularitatea 
cladirilor, 
sustenabilitatea pe 
lantul valoric.



APLICAȚIA DE EVALUARE A CIRCULARITĂȚII

 În cadrul proiectului GREEN BUSINESS INDEX – www.gbindex.ro 

 Prima aplicație de acest gen din România și printre primele din UE

 Indicatori agregați: 

 Concepția Sustenabilă a Produselor (CSP)

 Managementul Sustenabil al Resurselor (MSR)

 Impactul asupra Mediului asoc. Produselor/Serviciilor (IMP)

 Managementul Deșeurilor (MD)

 Designul și Circularitatea Clădirilor (DCC)

 Sustenabilitatea pe Lanțul Valoric (SLV)



• 6 ediții încheiate cu success: 2010-2016

• 1000+ companii participante

• 101 companii premiate public

• Rezultatele ediției 2016:

• 47.5% - reducerea consumurilor de apă

• 59.46% - măsuri de eficiență energetică, 64% cu beneficii 

imediate

• 22% - reducerea emisiilor atmosferice

• 40.6% - reducerea volumului apelor uzate evacuate în mediul 

înconjurător

• 60% - scăderea cantităților nete de poluanți evacuate în mediu 

prin apele uzate

• 41% - reducerea cantităților de deșeuri generate

GREEN BUSINESS INDEX, IN CIFRE



LA NIVEL DE COMPANII
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CONCEPȚIA SUSTENABILĂ A 
PRODUSELOR

37.5

20.8

25

Motivații în CSP %

Cerința clienților Creșterea competitivității Politica firmei

Instrumente folosite în proiectarea sustenabilă a produselor:

- excluderea anumitor substanţe chimice periculoase din 
lista materiilor prime, chiar dacă aceasta implică 
costuri suplimentare (62.5%)

- selecţia materiilor prime numai din surse certificate sau 
de la furnizori care participă la scheme de asigurare a 
sustenabilităţii produselor (54.17%)

- evaluarea ciclului de viaţă (LCA) (33.2%)

- 58.36% - folosesc instrumente de design ecologic pentru 
cel puţin jumătate din produse.



MANAGEMENTUL RESURSELOR –
APA & ENERGIA

47.5
52.5

DA NU









4. OPORTUNITĂȚI ȘI RISCURI

Riscuri-cheie
a) Competitivitate scăzută (v. și CETA, TTIP)

b) Riscuri de neconformare legală

c) Izolare față de clienți și comunitate

d) Taxe de mediu în creștere

e) Riscuri cascadate pe lanțul valoric



4. OPORTUNITĂȚI ȘI RISCURI

Oportunități
a) Reducerea costurilor

b) Fidelizarea clienților (adresarea unor nișe de piață în 
creștere)

c) Creșterea competitivității

d) Consolidarea parteneriatelor cu furnizorii

e) Îmbunătățirea imaginii




