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CAPITOLUL 1. INTRODUCERE 
 
Prezentul raport a fost elaborat în cadrul proiectului “STRATEGIA PENTRU TRANZIŢIA ROMÂNIEI 

SPRE ECONOMIA CIRCULARĂ 2020-2030 (ROCES)” cu misiunea ca până în 2030, România să fie 

lider în Europa Centrală şi de Sud-Est în economia circulară, astfel în cadrul acestui demers au fost 

derulate un număr de 8 conferințe regionale şi o conferinţă naţională. 

 

Prin intermediul conferinței și a workshop-ului “IMPACTUL ECONOMIEI CIRCULARE ASUPRA 

INDUSTRIEI FABRICAȚIEI ȘI TRANSPORTULUI”, care au avut loc la Craiova în data de 5 iunie 

2019, ne-am propus să implicăm părțile interesate în identificarea și conectarea practicilor circulare; 

identificarea, printr-un proces participativ şi iterativ, a domeniilor de nişă cu potențial competitiv la nivel 

regional; formularea de recomandări astfel ca Guvernul României să faciliteze o tranziție mai eficientă 

spre economia circulară și identificarea de oportunități circulare pentru consolidarea competitivității 

economice internaționale și a calității vieții pentru toți. Evenimentul a reunit peste 40 de participanţi 

din mediul de afaceri, de cercetare, public şi non-guvernamental. 

 

Vice prim-ministrul Grațiela Leocadia Gavrilescu, Ministrul Mediului, și-a exprimat sprijinul față de 

proiect pe data de 6 decembrie 2018 în cadrul evenimentului “Virtuous Circles Mission to Romania - 

Povești de succes din domeniul economiei circulare", unde proiectul a fost prezentat pentru prima 

dată publicului: "[…] Pentru noi, tranziția spre o economie circulară este o oportunitate excepțională 

care va permite tranziția spre zero deșeuri. Vă susținem proiectul și vă propun altceva și anume 

realizarea Conferinței naționale pe strategie în economie circulară odată cu preluarea mandatului de 

către România a Președinției Comisiei Europene […]". Astfel, demersul nostru este unul ce vrea să 

contribuie alături de celălalte 8 conferințe regionale şi de conferinţa naţională, pe care le-am realizat 

în România, ca urmare a angajamentului asumat față de ECESP, să contribuim prin consultarea 

tuturor stakeholderilor la realizarea unei strategii pe economie circulară în România pentru perioada 

2020-2030. Conferința este coordonată de IRCEM, sub auspiciile Platformei Europene a 

Stakeholderilor pe Economia Circulară (ECESP), o inițiativă comună a Comitetului Economic și Social 

European și a Comisiei Europene. 

 

Documentul face parte dintr-o serie de nouă rapoarte care au ca scop identificarea și analiza bazată 

pe evidențe a unor domenii în cadrul cărora se pot ulterior defini nișe de specializare inteligentă în 

economie circulară la nivelul fiecărei regiuni de dezvoltare. Aceste rapoarte au avut la bază o 

metodologie comună, atât pentru faza de identificare a domeniilor, cât și pentru cea de analiză.  

Prioritățile vor fi incluse în “STRATEGIA PENTRU TRANZIŢIA ROMÂNIEI SPRE ECONOMIA 

CIRCULARĂ 2020-2030 (ROCES 2030)”. 

 

Conferința și workshop-ul “IMPACTUL ECONOMIEI CIRCULARE ASUPRA INDUSTRIEI 

FABRICAȚIEI ȘI TRANSPORTULUI” au ca obiectiv identificarea, printr-un proces participativ şi 

iterativ, a domeniilor de nişă cu potențial competitiv la nivel regional. 

Tematica discutată în cadrul acestor sesiuni a fost următoarea: 

Sesiunea 1: Design-ul circular este o condiție prealabilă pentru economia circulară. Design-ul 

influențează modelele de afaceri, comportamentul consumatorilor și circularitatea resurselor. 

• Proiectarea circulară - pivot în tranziția spre economia circulară. 

• Principiile proiectării circulare şi modul de aplicare al acesteia. 

Sesiunea 2:  Prezentarea de modele de bună practică, de la teorie la implementare, inclusiv 

colaborarea. 

• Colaborarea - sunt rezultatele obținute până acum concludente?  

• Prioritatea măsurilor strategice în lanțul de prelucrare. 
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Sesiunea 3: Inovația în producție - regândirea modelelor de afaceri și a strategiilor de operare, care 

pot conduce la crearea de valori sporite și la soluții durabile din punct de vedere ecologic. 

• Rolul inovării în strategiile circulare. 

• Cum se măsoară eficiența şi eficacitatea acestora? 

Sesiunea  4:  Potențialul și bariere pentru economia circulară în România – cum își vor împărtăși 

viziunea actorii din industrie, despre viitorul creării de valoare în companiile românești într-o economie 

circulară.  

• Producția circulară, calitatea vieţii şi rolul stakeholderilor în acest demers- oportunități și 

bariere. 

• Finanţarea trecerii la circularitate.  

Sesiunea  5:  Dezvoltarea  tehnologiei  digitale,  inclusiv  tehnologia  Internet  of  Things  și 

Blockchain, poate fi un facilitator al tranziției către o economie circulară. 

• Transformarea Digitală şi Economia Circulară. Industrie 4.0 pentru circularitate sau 

circularitate pentru Industrie 4.0?  

• Care este stadiul şi viitorul noilor tehnologii (Cloud, Inteligenţă Artificială, Blockchain Internet 

of Things)? 

Sesiunea 6: Tendințele consumatorilor: trendul industriei pentru sustenabilitatea într-o economie 

circulară în următorii 10 ani.Rolul şi locul consumatorilor pentru o industrie prelucrătoare circulară.  

• Modificarea comportamentului consumatorului.  

• Strategie şi impact pentru Calitate 4.0. 

 

Acest eveniment de amploare prezintă cele mai bune idei și soluții pentru economia circulară și 

reunește experți și factori de decizie în domeniul economiei circulare și modul în care această noțiune 

inovatoare poate fi implementată strategic la nivel regional şi național în managementul deșeurilor. În 

cadrul acestei conferințe, participanții au împărtășit experiențe cu privire la cele mai bune soluții care 

permit companiilor și instituțiilor să obțină un avantaj competitiv, să creeze mai multă valoare și să 

genereze noi creșteri și locuri de muncă în industria fabricației și transportului circular.  

Procedura de workshop presupune identificarea de către participanţi, a unor oportunităţi ale economiei 

circulare în domeniul industriei fabricației și a transporturilor, prezentate sub forma unei fișe de lucru, 

precum și pretestarea chestionarelor semistructurate care se vor folosi în cercetarea de piață. 

Elementele fișei de lucru precum si variabilele chestionarelor au fost selectate în urma monitorizării 

unui volum mare de articole online pe subiecte privind industria fabricației și transportului și impactul 

economiei circulare asupra acestora. Procesul de selecție a acestora a fost unul complex, care 

combină algoritmi de procesare a limbajului natural cu evaluarea umană. 

Dincolo de acest aspect, selectarea acestui domeniu, la care se adaugă altele din regiune, a avut la 

bază o analiză atât a actorilor cu potenţial de inovare, cât şi în sens mai larg, a agenţilor economici 

prezenți pe plan local, la care se adaugă factori istorici specifici zonei. 

Pornind de la oportunităţile identificate în regiune, se construiesc colaborativ posibile aspiraţii 

regionale, capabile să crească substanţial competitivitatea regiunii.  

 

Pentru a determina un set restrâns de aspiraţii, negociate şi detaliate în cadrul unei runde de World 

Café (World Factbook, 2019) având la bază cele șapte principii de design pentru elaborarea schiţei 

foii de parcurs, s-a avut în permanență un dialog activ cu participanții, iar schimbul de informaţii şi 

identificarea creativă de soluţii, au creat un cadru propice pentru dezbaterea relaxată a propunerilor, 

în vederea identificării aspiraţiilor pentru acest sector.  

Plecând de la premisa că regiunea Sud-Vest este focusată preponderent pe sectorul industrial,  

IRCEM a fundamentat decizia de a considera acest sector unul de interes pentru economia circulară 

a acestei regiuni. Acest fapt este întărit de aceea că, începând cu 2008, Ford preia oficial compania 

Automobile Craiova, luându-și angajamentul că va realiza o producție de minimum 200000 de mașini 

în al patrulea an de la privatizare. În aceeași ordine de idei, în regiunea Sud-Vest funcționează grupul 
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SOFTRONIC care fabrică echipamente electrice pentru locomotive, dar și locomotive și trenuri 

electrice, precum și alte fabrici de interes strategic. 

Specializarea conferinţei din regiunea Sud-Vest pe industria transporturilor a fost determinată și în 

urma analizei profilelor companiilor din regiune şi a discuţiilor cu reprezentanţii ADR Sud-Vest. În plus, 

în regiunea Sud-Vest activează două clustere cu activitate de importanţă naţională şi internaţională: 

Construct Cluster Oltenia și AGROPRO Oltenia Cluster. 

 

Imagini din timpul evenimentului 
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CAPITOLUL 2. METODOLOGIA DE LUCRU 
 
Conferinţa sectorială “IMPACTUL ECONOMIEI CIRCULARE ASUPRA INDUSTRIEI FABRICAȚIEI 

ȘI TRANSPORTULUI” a fost evenimentul catalizator al stakeholder-ilor care activează în acest 

domeniu. Pasionaţii şi profesioniştii s-au întâlnit pentru a face schimb de idei, pentru a-şi prezenta 

reuşitele în acest domeniu şi pentru a oferi soluţii la problemele cu care se confruntă companiile, dar 

şi potenţialii clienţi din industrie. Totodată, conferința a avut și rolul de a cartografia modelele de bună 

practică şi stabilirea unor direcţii de acţiune pentru acest sector, component al strategiei ROCES 2030. 

Workshop-ul “IMPACTUL ECONOMIEI CIRCULARE ASUPRA INDUSTRIEI FABRICAȚIEI ȘI 

TRANSPORTULUI” a avut rolul de a lucra cu actori relevanţi din domeniul economiei circulare 

regionale la un dialog structurat pentru identificarea, în cadrul unor domenii ale economiei circulare 

mai ample, a unor nişe de piaţă care au o dinamică (europeană) promiţătoare, pentru care există 

premise bune de start şi un ecosistem de actori real interesaţi. 

Domeniile sunt propuse în urma unei analize care combină algoritmi de procesare a limbajului natural 

cu evaluarea umană. 

Evenimentul a reunit un număr de peste 40 de participanţi din mediul de afaceri, cercetare, 

administraţie publică și din sectorul neguvernamental. 

 

2.1. Selecţia de oportunităţi emergente 

Vectorul principal al workshop-ului a constat în discuții libere legate de tendinţe tehnologice 

emergente, cerințele pieței, precum și capacitatea existentă la nivelul industriei, prezentate de către 

participanți sub forma unor scurte descrieri ale tehnologiilor cu potenţial de adoptare pe scară largă 

şi/sau impact major asupra unuia sau mai multor sectoare economice. 

Procesul demarează cu selecţia a trei direcții, ţinând cont de oportunitatea de business / inovare 

pentru organizaţii şi posibilitatea de colaborare regională în acel domeniu. 

 

2.2. Identificarea unor posibile direcții de dezvoltare regională 

Participanţii de la fiecare grup de lucru au discutat pe marginea unei fișe de lucru ce a făcut referire la 

oportunităţi tehnologice, miza fiind de a identifica posibile nişe competitive pentru regiune. În urma 

dialogului s-a dezvoltat un tabel, care descrie ambiţia la nivel regional, după cum se poate observa în 

cele ce urmează. Fișa de lucru se adresează industriei și are rolul de a analiza în adâncime potențialul 

industriei structurat pe principiile economiei circulare la nivel regional. Scopul acestei acțiuni este ca 

actorii regionali și naționali: 

- să identifice în cadrul acestei întâlniri direcții de specializare, care să permită avansul industriei 

fabricației în cadrul unor lanțuri globale de valoare adăugată; 

- să identifice complementarități între aceștia, care să reprezinte baza unor colaborări efective și care 

să aducă plus valoare industriei; 

- împreună cu autoritățile responsabile de finanțare să definească instrumente suport adecvate. 

Astfel, fișa de mai jos se va completa având în minte industria fabricației și transportului, iar ca suport 

calupul de întrebări de mai jos. 
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FIȘA DE LUCRU 

Vă rugăm să completați următoarea propoziție referitoare la piața economiei circulare din România: 

 

1. În 10 ani, piața economiei circulare din România va fi în topul furnizorilor europeni/globali de ....... 

 

  

2. Cărui tip de piață i se adresează? 

 Piață matură 

 Piață emergentă 

 Piață nouă 

 Alta (vă rugăm specificați) 

       

  

 
 

  
 

  

3. Care este dimensiunea acestei piețe globale și/sau rata medie anuală de creștere (CAGR)? 

Valoarea actuală: 
 

Creșterea medie 
anuală: 

 

 

  

 
 

  
 

  

4. Oportunitatea oferită de economia circulară (Identificați titlu cadru/propunerea dvs.): 

 

  

 
 

  

5. Vă rugăm alegeți următoarele caracteristici care se potrivesc pieței selectate mai sus, apoi detaliați 
răspunsurile alese. 

 Există produse pilot/ Brevete 

 Există resurse umane 

 Există infrastructură 

 Există premise bune de start 

 Există performanță actuală 

 Există tehnologii care pot fi adoptate 

 Alta (vă rugăm specificați) 
 

  

 
 

  
 

  

6. Există un ecosistem de actori care ar fi potențial interesați?  

Privat 
 

Public 
 

 

  

 
 

  
7. Numiți 1-2 provocări si/sau limite ale economiei circulare: 
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8. Vă rugăm să alegeți regiunea în care locuiți: 
Regiunea de dezvoltare Nord – Est 
Regiunea de dezvoltare Sud - Est 
Regiunea de dezvoltare Sud - Muntenia 
Regiunea de dezvoltare Sud -Vest Oltenia 
Regiunea de dezvoltare Vest 
Regiunea de dezvoltare Nord - Vest 
Regiunea de dezvoltare Centru 
Regiunea de dezvoltare București – Ilfov 
Alta vă rugăm să specificați 

 

  

 
În funcţie de interesul şi expertiza lor, participanţii sunt distribuiţi la mesele de lucru pentru a contribui 

la următoarea sesiune, care constă în elaborarea unor schiţe de foi de parcurs pentru aspiraţiile 

regionale identificate anterior. 

După finalizarea acestei fișe de lucru, se trece la pretestarea chestionarelor și dispunerea 

participanților în cinci grupuri de lucru (Figura 1), compuse din reprezentanți ai mediului de afaceri, de 

cercetare, administraţie publică, mediul non-guvernamental, pe grupul de producători (1), consumatori 

(2), educație și disemninare (3), managementul deșeurilor (4) și inovare în cercetare și transfer 

tehnologic (5). 

 

Figura 1. Dispunerea grupelor de lucru  

 
 

Fiecare grup e format din 3-7 persoane, variind în funcție de prezența la eveniment a stakeholderilor. 

În acord cu particularitățile cercetării exploratorii, prin intermediul acestui raport s-a cules o serie de 

informații pentru o mai bună înțelegere a contextului regional și pentru identificarea zonelor care permit 

concentrarea resurselor și sunt în acord cu orientarea generală a economiei regionale, dar și în linie 

cu tendințele europene și internaționale privind economia circulară. 

Prin metodologia aleasă, documentul permite cercetări viitoare, păstrând totuși rigurozitatea 

metodologică internă.  
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CAPITOLUL 3. ANALIZA MULTICRITERIALĂ A SECTORULUI 

FABRICAȚIEI ȘI A TRANSPORTULUI DE PASAGERI ȘI MĂRFURI 

ÎN REGIUNEA SUD-VEST 

 

În cadrul conferinţei “IMPACTUL ECONOMIEI CIRCULARE ASUPRA INDUSTRIEI FABRICAȚIEI 

ȘI TRANSPORTULUI” s-a discutat despre modul în care economia circulară prezintă oportunități noi 

și fără precedent pentru a crea bogăție și bunăstare, precum și modul în care aceasta poate fi motorul 

esențial pentru atingerea obiectivelor ambițioase ale Organizaţiei Națiunilor Unite pentru anul 2030 și 

a obiectivelor de dezvoltare durabilă, în special în ceea ce privește menținerea cât mai mare a valorii 

și a utilității produselor, materialelor și componentelor cât mai mult timp posibil. Invitații au împărtășit 

din propriile lor experiențe și proiecte prin care au transpus aceste rezultate într-o rută comună spre 

economia circulară în vederea îmbunătățirii sectorului fabricației si transportului. Acest eveniment face 

parte dintr-o serie de 8 consultări sectoriale din cele 8 regiuni ale României. Rezultatele acestor 

întâlniri și ateliere de lucru, încheiate cu conferința europeană, au ca scop elaborarea unei strategii, 

astfel încât, până în 2030, România să devină un lider economic circular în Europa Centrală și de 

Sud-Est. 

Conferința “IMPACTUL ECONOMIEI CIRCULARE ASUPRA INDUSTRIEI FABRICAȚIEI ȘI 

TRANSPORTULUI” este un eveniment regional dintr-o serie de nouă organizate în România, cu 

accent pe diseminarea cunoștințelor colective globale privind aspecte ale economiei circulare, precum 

și pe sensibilizarea opiniei publice și mobilizarea administrației naționale și regionale față de 

provocările globale actuale.  

Scopul conferinței a fost acela de a implica experți dintr-un spectru larg de industrii, atât pe plan 

intelectual, cât și experimental, incluzând cele mai bune practici și modele deja puse în aplicare, pentru 

a facilita tranziția spre economia circulară a României, precum şi conturarea unei strategii românești 

pe economie circulară pentru 2030.  

Programul evenimentului s-a concentrat asupra modului în care economia circulară poate crea valoare 

atât pentru întreprinderi, cât și pentru societate și a inclus speakeri din mediul academic și din industria 

privată. Câștigătorii de mâine vor fi companiile care pot crea mai multă valoare din mai puține resurse. 

 

Sectorul transporturilor reprezintă o ramură importantă a economiei şi deschide noi perspective pentru 

atingerea unui grad înalt de mobilitate a pasagerilor şi mărfurilor prin utilizarea diferitelor moduri de 

transport, în mod separat şi combinat. Transportul de mărfuri impulsionează schimburile comerciale 

şi creşterea economică. Dintre tipurile de transport, transportul rutier este tipul de transport cel mai 

flexibil şi mai des utilizat. Eforturile de creṣtere a ponderii celorlalte tipuri de transport sunt susṭinute 

ṣi continue. Se remarcă încercările de optimizare a transportului ”cu încărcătură” ṣi scăderea cazurilor 

traseelor ”în gol”. 

În trimestrul I 2019, în transportul interurban şi internaţional au fost transportaţi 111654 mii pasageri 

ṣi 422765 mii pasageri în transportul public local. Cei mai mulţi pasageri, respectiv 238445 mii 

pasageri, au călătorit cu autobuze şi microbuze în transportul public local. 

În perioada cercetată, transportul rutier de pasageri a deţinut cea mai mare pondere în total (80,7%), 

fiind urmat de transportul feroviar (15,2%). În transportul internaţional de pasageri au fost înregistraṭi 

4366 mii pasageri, respectiv 3,9%, dintre care 92,2% în transportul aerian. Comparativ cu trimestrul I 

2018, transportul feroviar a înregistrat cele mai mari creṣteri atât la numărul de pasageri transportaţi, 

cât ṣi la parcursul acestora, cu 7,5% ṣi, respectiv, cu 8,4%. Transportul rutier de pasageri a înregistrat 

scăderi atât la numărul de pasageri transportaţi cât ṣi la parcursul acestora, cu 1,1% ṣi respectiv, cu 

6,7%. În transportul pe căi navigabile interioare au fost înregistraṭi 15 mii pasageri ṣi 750 mii pasageri-
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km, exclusiv în transportul naṭional, ambii indicatori înregistrând o scădere cu 6,2% faṭă de trimestrul 

I 2018. 

În transportul maritim nu au fost înregistraţi pasageri în această perioadă. Transportul aerian a 

înregistrat o creṣtere cu 6,6% faṭă de aceeaṣi perioadă a anului 2018, în ceea ce priveṣte numărul de 

pasageri transportaṭi, respectiv 4644 mii pasageri, din care 86,6% au fost înregistraṭi în curse 

internaţionale. 

Analiza propriu-zisă este structurată pe șapte criterii considerate relevante pentru evaluarea 

potenţialului domeniului de a facilita tranziția la economia circulară în regiune, respectiv: importanța 

domeniului în economia regională, piața, intensitatea de inovare în domeniu, disponibilitatea 

resurselor umane calificate în domeniu, valorificarea unor resurse locale (altele decât cele umane, 

dacă este cazul), nivelul de colaborare între actorii din domeniu și gradul de sofisticare tehnologică. 

 

Figura 2. Criterii folosite pentru analiza domeniilor selectate  

 
Pentru fiecare dintre aceste criterii s-a dezvoltat o serie de argumente care să permită o evaluare a 

domeniului bazată pe evidenţe.  

Astfel, aceste argumente fac referire atât la informaţii statistice (cum ar fi numărul de firme, cifra lor 

de afaceri, valoarea exporturilor), performanţe punctuale (precum investiţii majore, inovaţii sau 

produse de top), tendinţe internaţionale relevante (dinamica de piaţă europeană sau globală, noi valuri 

tehnologice), cât şi la opinii exprimate de reprezentanţi ai mediului de afaceri privind dinamica 

ecosistemului regional aferent domeniului. 

 

Tabel 1. Argumentarea detaliată a potențialului domeniului fabricației și al transportului de pasageri și 

mărfuri în regiunea S-V (adaptat după (Prosan și Bîrhală, 2018)) 

Criterii  Argumente Surse de date 

C1. Importanța 
domeniului în 
economia 
regională  

În ultimii 4 ani, cifra de afaceri în domeniul 
automotive a înregistrat un trend crescător. 
În anul 2016, în România, din 25 de miliarde 
Euro cifră de afaceri în automotive, aproape 
40% a fost realizată de către companiile 
localizate în regiunile Vest, Centru, Sud 
Muntenia și Sud-Vest Oltenia, acestea din urmă 
urcând până la 10 miliarde de euro cifră de 
afaceri. 

(AHK România și ACAROM, 
2017), Cercetări individuale 
ale echipei de observatori 
regionali, 2017 

ANALIZA MULTICRITERIALĂ:

Importanța în economia regională

Piața

Intensitatea de inovare

Disponibilitatea resurselor umane calificate

Valorificarea unor resurse locale

Nivelul de colaborare între actori

Gradul de sofisticare tehnologică
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În regiunea Sud-Vest Oltenia, cifra de afaceri 
generată de sectorul automotive în anul 2014 a 
fost de 9 miliarde euro, în creștere cu 12% față 
de anul 2013. 

În regiunea Sud-Vest Oltenia, profitul înregistrat 
în 2015 de companiile din domeniul automotive 
a fost de 2 miliarde euro, în creștere cu 30% 
față de anul 2011.  

(AHK România și ACAROM, 
2017) 

În regiunea Sud-Vest Oltenia, există actori 
relevanți în domeniul automotive, recunoscuți la 
nivel internațional. La sfârșitul anului 2016, în 
regiunea Sud-Vest Oltenia activau 11 companii 
multinaționale cu principalul domeniu de 
activitate Automotive. Principalul jucător de pe 
piața de automotive, Ford România, a urcat de 
la 2,6 miliarde euro în 2010, la 5,1 miliarde euro 
anul 2015. Ford România ocupa locul 4 în topul 
exportatorilor din industria automotive, primul 
loc fiind ocupat de Renault România. 

(ACEA, 2018b), Cercetări 
individuale ale echipei de 
observatori regionali, 2017 

Una dintre cele 3 fabrici de producere si 
ansamblare a autovehiculelor din România 
(Ford România) este în regiunea Sud-Vest 
Oltenia. România găzduiește 3 din cele 230 de 
fabrici de producere și ansamblare a 
autovehiculelor, ce se regăsesc la nivel 
european – dintre acestea, una fiind în Sud-
Vest Oltenia. 

(ACEA, 2018b), Cercetări 
individuale ale echipei de 
observatori regionali, 2017 

La nivelul regiunii Sud-Vest Oltenia, primele 2 
firme ca mărime au aproximativ 6000 de 
angajați, iar restul firmelor depășesc 15000 de 
angajați, conform datelor din anul 2016.  

(ACEA, 2018b), Cercetări 
individuale ale echipei de 
observatori regionali, 2017 

În regiunea Sud-Vest Oltenia, în anul 2017, 
sunt active 5 parcuri industriale ai căror membri 
activează, cu preponderență, în domeniul 
automotive și sectoarele conexe. 

Cercetări individuale ale 
echipei de observatori 
regionali, 2017 

În anul 2015, la nivelul regiunii Sud-Vest 
Oltenia s-a înregistrat o scădere de 2,3 % a 
producției de autovehicule, urmând trendul 
unor state precum Japonia (-5,1%), Brazilia (-
22,8%), Canada (-4,6%) și Indonezia (-15,4%) 
dar, în contrast cu tendința generală de 
creștere în majoritatea statelor la nivel mondial. 
Organizația Internațională a Constructorilor de 
Autovehicule a estimat că, în anul 2015, au fost 
produse peste 90 de milioane de autovehicule 
în întreaga lume. Cele mai mari producții de 
autovehicule s-au realizat în China, SUA, 
Japonia, Germania si Coreea de Sud. 
Majoritatea statelor au marcat creșteri ale 
producției în 2015 comparativ cu anul 
precedent, excepție făcând statele amintite mai 
sus. Tot o scădere, dar minoră (-1,1%), a fost 
înregistrată și în România. 

(ACEA, 2018b; JATO, 2018) 

În regiunea Sud-Vest Oltenia, 14 din cei 156 de 
membri ai ACAROM - Asociația Constructorilor 
de Automobile din România sunt firme din 

(ACEA, 2018a), Cercetări 
individuale ale echipei de 
observatori regionali, 2017 
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sectorul automotive și companii cu activități de 
CDI. 

Regiunea Sud-Vest Oltenia deține o pondere 
de 70% din companiile din sectorul industriei 
aluminiului la nivel național, primele 4 companii 
fiind Alro Slatina, Prysmian, Altur și Delta 
Aluminium. 

Lista firmelor active din 
România, 2017 

La nivelul regiunii Sud-Vest Oltenia, printre cele 
mai importante firme din domeniul industriei 
aluminiului, se regăsesc: Alro Slatina, Altur 
Slatina, Utalim, Electrocarbon, Vimetco 
Extrusion, Prismyan Cable, însă cea mai 
reprezentativă este Alro România. 

(ACZ Consulting, 2015) 

În clasamentul pe anul 2016 al primelor 15 de 
companii din Regiunea Sud-Vest Oltenia, după 
cifra de afaceri, o companie este din domeniul 
industria aluminiului. 

Lista firmelor active din 
Romania, 2017 

În regiunea Sud-Vest Oltenia, cifra de afaceri 
generată de industria aluminiului în anul 2016 a 
fost de 354 milioane euro, în scădere cu 
10,61% față de anul 2015, când cifra a însumat 
396 milioane euro 

(Gheorghe și Băltărețu, 
2017) 

C2. Piața  Piața globală de componente auto se 
estimează că va înregistra o creștere de la 406 
miliarde euro în 2010 la 664 miliarde euro în 
2025. 

(ACEA, 2018a), Cercetări 
individuale ale echipei de 
observatori regionali, 2017 

În clasificarea făcută de revista Forbes 2016, 
ordinea primelor 8 companii producătoare de 
autovehicule în 2015 se prezintă astfel:  
1. Toyota Motor, Japonia cel mai mare 
producător auto din lume, atât în clasamentul 
general al firmelor efectuat de revista Forbes, 
cât şi ca număr de autoturisme vândute în anul 
2015, 10,15 milioane autovehicule vândute în 
2015;  
2. Volkswagen, Germania cel mai mare 
producător auto din Europa, cu 9,93 milioane 
autovehicule vândute; 
3. General Motors, SUA cu 9,8 milioane;  
4. Renault - Nissan, Franța 8,22 milioane;  
5. Ford Motor, SUA 6,64 milioane, companie 
prezentă și în regiunea Sud-Vest Oltenia  
6. Hyundai, Coreea de Sud 4,96 milioane;  
7. Fiat- Chrysler, Italia 4,61 milioane;  
8. Peugeot- Citröen, Franța, 2,97 milioane 
Se poate observa că unul dintre actorii relevanți 
din domeniu are sediul în Regiunea Sud-Vest 
Oltenia. 

(Stănculescu, 2016), 
Cercetări individuale ale 
echipei de observatori 
regionali, 2017 

La nivelul regiunii Sud-Vest Oltenia, se 
regăsesc câteva brand-uri internaționale, cum 
ar fi Ford B-Max, produs exclusiv în România, 
care a atins pragul de peste 170000 de unități 
produse și vândute, în perioada 2013-2016. În 
anul 2015 au fost produse 47967 unități Ford B-
MAX, în anul 2014 au fost fabricate 52829 
exemplare, iar în anul 2013 un total de 68339 
modele B-MAX.  

(AHK România și ACAROM, 
2017; JATO, 2018), 
Cercetări individuale ale 
echipei de observatori 
regionali, 2017  
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În anul 2016, în Regiunea Sud-Vest Oltenia, 
cele mai importante firme din domeniul 
automotive au coroborat o cifră de afaceri de 
peste 6 miliarde. de euro. Conform Asociației 
Europene a Producătorilor de Autovehicule 
(ACEA), cifra de afaceri anuală realizată de 
către companiile europene din domeniu s-a 
ridicat în anul 2013 la peste 843 miliarde de 
euro, reprezentând 6,6% din produsul intern 
brut comunitar.  

(ACZ Consulting, 2015), 
Cercetări individuale ale 
echipei de observatori 
regionali, 2017 

Printre cele mai importante firme din domeniul 
automotive la nivelul regiunii Sud-Vest Oltenia, 
se regăsesc: S.C. Ford Romania S.A, Pirelli 
Tyres România S.R.L, S.C. International 
Automotive Components Group S.R.L, S.C. 
Kichhoff Automotive Romania, S.C. Altur 
Slatina S.A, S.C. Novel Industrie SRL.  

(Ove Arup & Partners 
Ireland, 2013), Cercetări 
individuale ale echipei de 
observatori regionali, 2017 

În anul 2015, în regiunea Sud-Vest Oltenia, 
exportul de componente auto a crescut 
comparativ cu anul 2014, urmând trendul 
național. 
În anul 2015, exportul de componente auto a 
crescut cu peste 10%, comparativ cu anul 2014 
iar regiunea Sud-Vest Oltenia a avut o 
contribuție la export de componente auto de 
peste 3% din creșterea realizată în 2015. 

(ACZ Consulting, 2015; 
INSTITUTUL NAŢIONAL DE 
STATISTICĂ, 2019)  

La nivel regional, în anul 2017, la fabrica Ford 
din Craiova, în urma unei investitii de 200 de 
milioane de euro, a început producția modelului 
SUV EcoSport. Vânzările Ford EcoSport la 
nivel european au crescut în 2016 cu 30% iar 
segmentul SUV-urilor de mici dimensiuni (clasa 
B) este așteptat să crească cu 35% până în 
2018, ajungând la un total de 1,5 milioane de 
vehicule. În anul 2018, compania vrea sa 
producă peste 100000 unități EcoSport în 
fabrica din regiune. 

(Sandu, 2017; Stan, 2017)  

Problemele legate de protecția mediului şi 
consumul mare de energie care reprezintă circa 
50% din costurile de producție în industria 
aluminiului, au contribuit la scăderea producției 
de aluminiu în Uniunea Europeană, cu 2,43% 
în 2015, față de anul 2014. 

(Gheorghe și Băltărețu, 
2017) 

Impactul costurilor cumulate determinate de 
reglementările UE asupra marjei preţ-cost a 
fost de 160%, în 2016. În plus, acesta mai arată 
că, la nivelul UE, fabricile care cumpără 
electricitate de pe piaţă au înregistrat în 2012 
cel mai mare impact asupra costurilor, între 179 
euro/tonă şi 228 euro/tonă. 

Centrul pentru Studii de 
Politică Europeană (CEPS), 
2017; (Alro, 2018) 

C3. Intensitatea 
de inovare în 
domeniu 

În regiunea Sud-Vest Oltenia, se remarcă 
companiile Ford, Pirelli și Hella, care au ca 
preocupare investiții în activități de cercetare și 
dezvoltare. 

Ford România, Prezentare 
companie, 2017; Cercetări 
individuale ale echipei de 
observatori regionali, 2017 

În regiunea Sud-Vest Oltenia, în ultimii 10 ani 
investițiile companiilor Ford, Pirelli, IAC, au 
depășit 1,7 miliarde de euro, o mare parte din 

Cercetări individuale ale 
echipei de observatori 
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acești bani fiind utilizați pentru retehnologizarea 
liniilor de producție din unitățile de la nivelul 
regiunii. 

regionali, 2017; (ACEA, 
2018b) 

La nivel regional există 5 centre și institute de 
cercetare în domeniul automotive. 

Cercetări individuale ale 
echipei de observatori 
regionali, 2017; (ACAROM, 
2018) 

Divizia din regiunea Sud-Vest Oltenia a 
companiei Hella este specializată pe cercetare-
inovare, dezvoltă produsele încorporate în 
„mașinile de mâine“. 

(HELLA, 2018) 

În regiunea Sud-Vest Oltenia, își desfășoară 
activitatea și firma Caelynx Europe care oferă 
servicii de inginerie, consultanță tehnică, 
proiectare și analiză CAE în domeniile auto, 
aerospațial, energie, apărare, medicina. 

Interviuri cu actori regionali, 
2017 

În regiunea Sud-Vest Oltenia, au fost obținute 7 
patente pentru industria automotive, din cele 35 
de patente din România. Aproximativ 8000 de 
patente au fost acordate pentru industria 
automotive la nivel global, primul loc fiind 
ocupat de Germania cu 2587, România 
obținând 35. 

(ACEA, 2018a) 

La nivelul regiunii Sud-Vest Oltenia au fost 
identificați 22 de facilitatori de inovare după 
cum urmează: 3 organizații de tip cluster, 17 
centre de informare și transfer tehnologic, 1 
organizație de tip incubator, 1 organizație de tip 
academic. Cele mai importante centre de 
cercetare, dezvoltare și inovare cu directă 
aplicabilitate în industria aluminiului, la nivelul 
regiunii Sud-Vest Oltenia, sunt: CERDIAS, 
CITT, SEMEQ, CECIM, COMING, Centrul de 
Cercetare pentru Tehnologii și Materiale 
Avansate. 

Cercetări individuale ale 
echipei de observatori 
regionali, 2017 
(Universitatea din Craiova, 
2018) 

În regiunea Sud-Vest Oltenia, companiile din 
domeniu reinvestesc un procent cuprins între 
10-15% din cifra de afaceri în activități de CDI 
și noi tehnologii. În ultimii 5 ani investițiile 
companiilor de profil, în regiunea Sud-Vest 
Oltenia au depășit 500 milioane euro, o mare 
parte din acești bani au intrat în 
retehnologizarea fabricilor. 

Interviuri cu actori regionali, 
2017 

Companiile din regiune apreciază că, din cauza 
lipsei infrastructurii de transport rutier și cale 
ferată, se pierd cca 500 milioane de euro pe an 
sub diferite forme. 

Interviuri cu actori regionali, 
2017 

Universitatea din Craiova are departamente de 
CDI specializate în dezvoltarea de tehnologii 
pentru industria aluminiului. 

Cercetări individuale ale 
echipei de observatori 
regionali, 2017 

C4. 
Disponibilitatea 
resurselor 
umane 
calificate în 
domeniu 

La nivelul regiunii Sud-Vest Oltenia, în ceea ce 
privește calificarea forței de muncă pentru 
industria automotive, se remarcă universitățile. 
De menționat cele 2 universități, Universitatea 
din Craiova și Universitatea „Constantin 
Brâncuși” din Târgu Jiu, ambele universități 
având 10 programe de studii pentru licență și 

(Universitatea „Constantin 
Brâncuşi” din Târgu-Jiu, 
2018; Universitatea din 
Craiova, 2018), Cercetări 
individuale ale echipei de 
observatori regionali, 2017 
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masterat în industria automotive. Școala 
doctorală a Universității din Craiova are 5 
programe de studii cu legătură directă în 
industria automotive. 

În anul 2015, pentru a veni în sprijinul 
comunității locale și a viitoarei generații de 
specialiști auto, compania Ford România a 
anunțat că 10 burse pentru studenți vor fi 
acordate pentru 4 facultăți din cadrul 
Universității din Craiova. 

Cercetări individuale ale 
echipei de observatori 
regionali, 2017 

În regiunea Sud-Vest Oltenia, pentru compania 
HELLA lucrează 170 de persoane. Numărul 
angajaților a crescut continuu din 2007, când 
Centrul de Inovare și Dezvoltare deschis în 
regiune avea 25 de angajați. 

(HELLA, 2018), Interviuri cu 
actori regionali, 2017 

Companiile care activează în industria 
automotive din regiunea Sud-Vest Oltenia, 
derulează propriile programe de formare și 
perfecționare a personalului, inclusiv a celui 
implicat în activități de CDI. 

Interviuri cu actori regionali, 
2017, (ACZ Consulting, 
2015) 

Problemele identificate de către compania 
Indaltrac sunt: efort limitat al autorităților de a 
optimiza cadrul CDI național în vederea 
stimulării dezvoltării acestuia și atragerii 
investitorilor, ecosistem educațional CDI cu 
prea puțină activitate de cercetare aplicată 
pentru a putea permite o cooperare puternică 
cu sectorul privat, lipsa de specialiști 
experimentați (exodul forței de muncă – „brain 
drain”) și atractivitate scăzută pentru experți din 
afara României. 

Cercetări individuale ale 
echipei de observatori 
regionali, 2017 

Companiile din industria aluminiului din 
regiunea Sud-Vest Oltenia derulează propriile 
programe de formare și perfecționare a 
personalului, inclusiv a celui implicat în activități 
de CDI. 

Interviuri cu actori regional, 
2017 

Compania Alro are parteneriate cu Colegiul 
Tehnic Metalurgic Slatina pentru efectuarea 
stagiilor de practică, cu Universitatea 
“Politehnica” din București, Universitatea 
“Transilvania” Brașov și Universitatea din 
Craiova. 

Inspectoratul Școlar 
Județean Olt, Știri, 2017, 
(Alro, 2018) 

În regiunea Sud-Vest Oltenia, companiile din 
domeniul industria aluminiului au un deficit de 
personal ce depășește 2000 de angajați. 

Cercetări individuale ale 
echipei de observatori 
regionali, 2017 

C5. 
Valorificarea 
unor resurse 
locale (altele 
decât cele 
umane, daca 
este cazul) 

Prezența constructorului Ford în regiunea Sud-
Vest Oltenia, a atras 10 noi investiții în regiune, 
printre care se numără Johnson Controls, 
Bamesa, Kirchhoff Automotive, Leoni Wiring 
Systems și Gestamp Automocion, Yazaki 
România, Magnetto Wheels Romania, toate 
aceste companii fiind furnizori ai 
constructorului. 

Interviuri cu actori regionali, 
2017 (ACEA, 2018a) 

Prezența celor 5 parcuri de la nivelul regiunii, a 
atras și companii din domeniul automotive, în 
principal datorită infrastructurii deja existente, 

(ADR Oltenia, 2014; Parc 
Industrial Craiova, 2018; 
Parc Industrial Slatina, 2018; 
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dar și facilităților economice oferite de către 
acestea.  
Parcul Industrial Craiova are 32 de agenți 
economici și aproximativ 1000 de angajați.  
Parcul Industrial Slatina are 2 agenți economici 
și cca 1200 de angajați.  
Parcul Industrial Bălcești – Vâlcea are 7 agenți 
economici și 321 de angajați. 
Parcul Industrial Drăgășani-Vâlcea are 3 agenți 
economici si 134 angajați. 
Parcul Industrial Bumbești-Jiu are 25 de agenți 
economici și 423 angajați. 

Parc Industrial Valcea, 2018; 
Parcul Industrial Gorj, 2018) 

În regiunea Sud-Vest Oltenia, inițiativele 
antreprenoriale în domeniul industriei 
aluminiului sunt reduse datorită nivelului ridicat 
al capitalului de investiții necesar și dificultății 
intrării pe piața dominată de o singură 
companie, care deține cca 80% din piața locală 
și națională. 

Interviuri cu actori regionali, 
2017 

C6. Nivelul de 
colaborare între 
actorii din 
domeniu 

În regiunea Sud-Vest Oltenia, specificul 
industrial al principalelor centre urbane 
(Craiova și Slatina) și tradiția în sectorul 
industriei auto au generat concentrarea 
naturală a companiilor de profil prin atragerea 
de investiții semnificative. 

(ACZ Consulting, 2015) 

În regiunea Sud-Vest Oltenia, între universități/ 
alte instituții educaționale și companiile de profil 
sunt stabilite parteneriate pentru activități 
comune de cercetare, formarea practică a 
studenților și programe doctorale. Ex.: la nivelul 
regiunii Sud-Vest Oltenia, compania HELLA 
Embedded Club desfășoară un amplu proiect 
cu Universitatea din Craiova, Facultatea de 
Automatică și Calculatoare în cadrul căruia 
organizează, periodic, workshop-uri pentru 
studenți cu tema programare embedded și 
software developer. 

Interviuri cu actori regionali, 
2017, (Universitatea din 
Craiova, 2018) 

La inițiativa ADR Sud-Vest Oltenia, în anul 
2012 a fost format cluster-ul/polul de 
competitivitate Automotive Sud-Vest Oltenia ce 
are un număr de 36 de membri. 

(ADR Oltenia, 2018) 

Începând cu data de 1 aprilie 2014, la nivelul 
polului de competitivitate s-a implementat un nr. 
de 7 proiecte aferente pachetului integrat depus 
spre finanțare în cadrul Programului 
Operațional Sectorial „Creșterea 
Competitivității Economice”. 

(ACZ Consulting, 2015; ADR 
Oltenia, 2019a) 

Centrele de Cercetare ale Universității din 
Craiova sunt active în regiune și asigură 
conectarea la rețelele de CDI din industria 
aluminiului de la nivelul Uniunii Europene, prin 
schimbul de personal și competențe și prin 
valorificarea la nivel mondial a rezultatelor 
cercetării. 

(Universitatea din Craiova, 
2018) 

În anul 2012, a fost format cluster-ul/ polul de 
competitivitate Automotive Sud-Vest Oltenia, la 
inițiativa ADR Sud-Vest Oltenia și are un număr 

(ADR Oltenia, 2019b) 
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de 36 de membri și anume: producători de 
autoturisme și piese auto, firme de proiectare, 
unități de învățământ, institute de cercetare-
dezvoltare, organizații nonguvernamentale, 
autorități publice, printre care și reprezentanții 
ALTUR ȘI ALRO Slatina. 

În regiunea Sud-Vest Oltenia nu se cunosc 
proiecte de cercetare în care sa fie implicate 
institute europene de cercetare sau mondiale. 
În cadrul proiectelor de cercetare au fost folosiți 
doar experți independenți. 

Interviuri cu actori regionali, 
2017 

C7. Gradul de 
sofisticare 
tehnologică  

În perioada 2017-2020, compania Hella va 
desfășura un amplu proiect de cercetare- 
dezvoltare, cu finanțare europeană cu scopul 
de a dezvolta comunicarea pe diferite 
dispozitive, în timpul mersului, într-o mașină cu 
transmisie automată. 

(HELLA, 2018) 

În perioada 2005-2017, compania Pirelli a 
investit în regiunea Sud-Vest Oltenia peste 555 
de milioane de euro, pentru a dota fabrica cu 
tehnologie de producție non-robotizată de 
ultima generație. 

Pirelli Romania, Prezentare 
companie, 2017 

În ultimii 10 ani, investițiile companiilor Ford, 
Pirelli, IAC, în regiune au depășit 1,7 miliarde 
de euro, o mare parte din acești bani au intrat 
în retehnologizarea facilităților aflate nivelul 
regiunii Sud-Vest Oltenia 

(ACZ Consulting, 2015) 

În regiunea Sud-Vest Oltenia, companiile 
inovatoare din domeniul automotive utilizează 
tehnologii de ultimă generație: linii de producție 
robotizate, printare 3D. 

Cercetări individuale ale 
echipei de observatori 
regionali 

În regiunea Sud-Vest Oltenia, companiile din 
domeniu, reinvestesc un procent cuprins între 
5-10% din cifra de afaceri în activități de CDI și 
noi tehnologii. 

Cercetări individuale ale 
echipei de observatori 
regionali, (ACZ Consulting, 
2015) 

Începând cu anul 2008, Alro deține certificatul 
de performanță NADCAP (National Aerospace 
and Defence Contractor Accreditation 
Programme) pentru conformarea cu cerințele 
industriei aerospațiale. După testarea aliajelor 
din aluminiu produse în regiune, cu privire la 
tratamentul termic, măsurarea conductivității, 
rezistență, duritate și metalografie. 

(Alro, 2018) 

ALRO a inițiat în anul 2015 în regiunea Sud-
Vest Oltenia un ciclu închis de reciclare a 
aluminiului. 

Cercetări individuale ale 
echipei de observatori 
regionali, 2017 

Pentru perioada 2017-2020, companiile de 
profil din regiunea Sud-Vest Oltenia au demarat 
un proiect amplu de reducere a deșeurilor, 
reducerea emisiilor, creșterea capacității de 
reciclare, de la 35000 de tone la 100000 de 
tone, pentru a conduce la respectarea normelor 
naționale si europene de mediu. 

Interviuri cu actori regionali, 
2017, (Alro, 2018) 

În ultimii 5 ani investițiile companiilor de profil, 
în regiunea Sud-Vest Oltenia au depășit 500 

Interviuri cu actori regionali, 
2017 
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milioane euro, o mare parte din acești bani au 
intrat în retehnologizarea fabricilor. 

În anul 2016 Alro a anunțat contractarea unui 
proiect prin Programul Operațional 
Competitivitate (POC). Valoarea totală a 
proiectului este de 26017463 euro, din care 
asistența financiară nerambursabilă este de 
8068239 euro. Proiectul se implementează pe 
o durată de 24 luni. Scopul proiectului este 
achiziționarea de echipamente de cercetare-
dezvoltare: echipament independent pentru 
cercetarea procesului de călire a tablelor din 
aliaje de aluminium, echipament independent 
pentru cercetarea procesului de eliminare a 
tensiunilor interne din tablele din aliaje de 
aluminiu cu grosimi mai mici de 20 mm, 
echipament independent pentru cercetarea 
procesului de îmbătrânire a tablelor din aliaje 
de aluminiu. 

Interviuri cu actori regionali, 
2017, (Alro, 2018) 

Prysmian Group a lansat conceptul de Industrie 
4.0, prin care compania a anunțat dezvoltarea 
tehnologiilor de printare 3D și inteligență 
artificială. 

Prysmian Group, Prezentare 
companie, 2017 

 

Industria auto se numără printre domeniile economice cu o pondere ridicată a valorii adăugate brute 

(154,3 miliarde euro în anul 2013, la nivelul Uniunii Europene). La nivel național, cifra de afaceri a 

producătorilor de componente auto s-a majorat de la 3,8 miliarde de euro cât reprezenta în 2005, la 

peste 20 miliarde euro în 2015 (ACEA, 2018b). 

Transportul rutier de mărfuri a înregistrat o creştere cu 4,5% în ceea ce priveşte volumul mărfurilor 

transportate, comparativ cu trimestrul I 2018. Din totalul de 49641 mii tone mărfuri transportate, 71,1% 

au fost înregistrate în transport naţional, în creṣtere cu 4,6% faţă de trimestrul I anul precedent. 

Parcursul mărfurilor a crescut cu 4,5% comparativ cu trimestrul I 2018, în transport naţional 

înregistrându-se o creṣtere cu 10,6% (INSTITUTUL NAŢIONAL DE STATISTICĂ, 2019). 

În transportul feroviar, volumul mărfurilor a înregistrat o creṣtere cu 9,7% faṭă de trimestrul I anul 

precedent. Au fost transportate 14163 mii tone mărfuri, din care 79,6% în transport naţional. Parcursul 

tarifar al mărfurilor a marcat o creṣtere cu 6,9%. În transportul maritim au fost înregistrate 11677 mii 

tone în transport internaţional. Faţă de trimestrul I anul precedent, volumul total a marcat o creṣtere 

cu 5,8% (INSTITUTUL NAŢIONAL DE STATISTICĂ, 2019). 

Mărfurile transportate pe căi navigabile interioare în trimestrul I 2019, au totalizat 7376 mii tone, din 

care 47,2% în transport naţional. Volumul mărfurilor transportate a înregistrat o creṣtere cu 32,9% faţă 

de trimestrul I 2018, în timp ce parcursul mărfurilor a crescut cu 43,5%. Transportul prin conducte 

petroliere magistrale a înregistrat 1584 mii tone mărfuri transportate, în timp ce parcursul mărfurilor a 

totalizat 251 milioane tone/km. 

În transportul aerian, volumul mărfurilor transportate a înregistrat un total de 11 mii tone, în scădere 

cu 3,7% faṭă de trimestrul I 2018. 
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Exemple de inițiative în domeniul eficienței energetice pe Regiunea de Sud-Vest a României au fost 

cartografiate și redate în tabelul de mai jos. 

 

Tabel 2. Inițiative în economia circulară adresate domeniului industriei fabricației și transportului de 

pasageri și mărfuri în regiunea Sud-Vest  

 
Subiect Titlu proiect Nume 

firmă/organi

zație 

Locație  

Reciclare  Campanie de informare și colectare DEEE 

(RoRec, 2019) 

RoRec Târgu Jiu  

Reciclare „Gestionarea selectivă a deșeurilor în Novaci 

și în alte șase comune invecinate, utilizând un 

sistem de colectare selectivă” (REC, 2008) 

Consiliul 

Județean 

Gorj  

Novaci, Gorj 

Reciclare  România reciclează (Smile Media, 2018) ENVIRON Târgu Jiu  

Reciclare Campania viață pentru mediu, viață pentru om 

(First Recycler, 2018a) 

First Recycler La nivelul 

județului Gorj  

Reciclare „Să învățăm să reciclăm corect echipamentele 

uzate” (ECOTIC, 2019) 

ECOTIC Drobeta Turnu 

Severin  

Reciclare SIGUREC (Carrefour, 2014) Carrefour si 

Green Group  

Drobeta Turnu 

Severin  

Reciclare, 

ecologizare 

Dezafectare linie producție amidon Roquette 

România SA (First Recycler, 2018b) 

First Recycler Calafat, Dolj  

Reciclare  România reciclează (Environ, 2018b) ENVIRON Dobrosloveni 

Reciclare  România reciclează (Environ, 2018a) ENVIRON Râmnicu Vâlcea  

 

În încheiere, este important de menționat că, în regiunea Sud-Vest, subdomeniul Inginerie industrială 

și transporturi,  precum și agricultură și agroturism, reprezintă un domenii cu potențial pentru a deveni 

catalizatori ai economiei circulare şi cu impact economic semnificativ; activitatea şi ecosistemele de 

actori din acest domeniu sugerează, ca posibile direcţii de dezvoltare pe zona ingineriei fabricației, 

existând preocupări constante pentru investiții în utilaje performante și pentru formarea personalului 

calificat. De neglijat nu trebuie să fie nici sectorul bioeconomiei, care cunoaşte un avânt semnificativ 

în sfera produselor bio şi a agriculturii sustenabile, susținut puternic de către Comisia Europeană în 

viitorul exerciţiu financiar 2021-2027. 
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CAPITOLUL 4. DISCUȚIILE INVITAȚILOR ȘI ALE CELOR 

PREZENȚI 
 
Conferința şi-a propus să contribuie la accelerarea tranziției spre economia circulară în industria 

fabricaţiei și transportului, abordând cele mai presante provocări cheie cum ar fi resursele  și 

valorificarea lor. De asemenea, s-a pus accent pe modul în care modelul economic actual de "a lua, 

a fabrica, a dispune" atinge limitele sale fizice și cum ar trebui înlocuit. În economia circulară, obiectivul 

este menținerea cât mai mare a valorii și a utilității produselor, materialelor și componentelor cât mai 

mult timp posibil.  

Metodologia de analiză cuprinde aspecte privind: piaţa mondială, piaţa din Romȃnia, trecerea spre o 

economie circulară, inovaţii din economia circulară şi analiza multicriterială, conform figurii de mai jos. 

 
Figura 3: Etapele analizei domeniilor  

 
În cadrul tabelului nr. 3 sunt prezentate discuţiile care au avut loc în cadrul acestei activități, iar 
persoanele care au oferit aceste informaţii se regăsesc în coloana atribuită sursei. 
 
Tabel 3. Piaţa fabricaţiei și transportului în economia tradiţională şi circulară în viziunea 
participanților 

Nivelul Caracteristici Sursa 

1.  Piaţa 
mondială 

În Europa, poluarea omoară anual de 10 ori mai mulți 
oameni decât în cazul accidentelor de mașini. 

Adi-Maria Claudia 
Luminiţa SIMOIU, 
Universitatea din 
Craiova 

Agenția Europeană a Mediului estimează că 3% din 
populația UE este expusă la nivel de NO2 peste limitele 
legale ale UE. 

Anual peste 500 mii de cetățeni europeni mor prematur 
din cauza poluării. 

Din cauza poluării aerului peste 6 milioane de oameni s-
au îmbolnăvit de boli respiratorii: astm, bronșite. 

Poluarea fonică: trafic intens. 

Agenția Europeană a Mediului estimează că peste 100 
milioane de europeni sunt expuși la poluarea fonică cu 
efecte majore asupra sanătății. 

2. Piaţa din 
Romȃnia 

Transportul feroviar: 
- transportul pe şină este unul dintre cele mai eficiente 

şi ecologice moduri de a transporta mărfuri şi călători; 
- are un potenţial imens de reducere a impactului 

negativ pe care îl au transporturile asupra mediului şi 
totodată are un potenţial imens asupra îmbunătăţirii 
calităţii vieţii în Uniunea Europeană datorită minimului 
consum de energie. 

Monica 
BOTEZATU, Liceul 
Tehnologc 
Transporturi Căi 
Ferate din Craiova 

Piaţa mondială

Piaţa din Romȃnia

Trecerea spre o economie circulară 

Inovaţii din economia circulară

Analiza multicriteriala
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3. Trecerea 

spre o 
economie 
circulară 

Tendințe emergente în domeniul transporturilor: 
automatizare, digitalizare, mobilitate partajată. 
Automatizare: cel puțin o parte dintre funcțiile vehiculului 
sunt efectuate automat, fără vreo intervenție a 
conducătorului operatorului.  
Digitalizare: schimbul de date între diferiții actori din 
sistemul de transport astfel încât să existe o 
corespondență în timp real între cerere și ofertă ceea ce 
conduce la o utilizare mai eficientă a resurselor. 
Digitalizarea ar putea contribui la crearea unui sistem de 
transport cu adevărat multimodal, combinând toate 
modurile de transport într-un serviciu unic de mobilitate 
care asigură transportul fluid al persoanelor și al 
mărfurilor. Mobilitate partajată: utilizarea partajată a 
vehiculelor precum partajarea bicicletelor sau a 
mașinilor. 

Marius HARATAU, 
Academia 
Industrială  

Vectorii transformării digitale în transporturi: tehnologia 
şi oamenii.  
Provocări IoT în transport:  
- Optimizare: optimizarea IT este vitală pentru 

stocarea, analizarea și prioritizarea datelor pe o scară 
pe care oamenii pur și simplu nu o pot face manual; 

- Integrarea Insulelor de date: integrarea IT este 
necesară pentru a consolida multe sisteme 
inteligente pentru a lucra împreună; 

- Securitatea datelor: noile tehnologii și modele de 
mobilitate generează și provocări în ceea ce privește 
adecvarea cadrului legislativ, protecția vieții private, 
siguranța, răspunderea și securitatea datelor. 

Provocări HR în transport: 
- 30% din populația activă are competențe digitale 

extrem de scăzute sau deloc; 

- 15% din populația activă nu a folosit niciodată 
internetul. 

În 2020 vor fi neacoperite în UE 825 000 locuri de muncă 
în ITC. 

4. Inovaţii din 
economia 
circulară 

Reutilizarea paleților de lemn - paleții de lemn deteriorați 
sunt reparați și reutilizați în activitățile de depozitare 
marfă. 

Laura ORDEANU, 
DeLonghi Group 
 
 Reutilizarea ambalajelor - ambalajele din carton și 

plastic, în care sunt ambalate componentele 
achiziționate, sunt sortate pe categorii și dimensiuni și 
reutilizate în producția internă. 

Optimizarea consumului de cafea - calibrarea râșnițelor 
care se asamblează în mașinile de cafea se face cu 
ajutorul cafelei boabe. În urma procesului de calibrare a 
râșnitei, cafeaua care rezultă este sub 2 forme: 

- cafea boabe, aceasta este reutilizată în 
procesele de testare calitativă a mașinilor de 
cafea sau este comercializată (consumatori) ; 

- cafea pudră, o parte din aceasta este 
comercializată (consumatori), restul fiind folosită 
la compost. 

Optimizarea procesului de injecție: deșeurile de 
materiale plastice rezultate din procesul de injecție sunt 
măcinate și reintroduse în fluxul tehnologic. 
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Reducerea cosumului de energie: utilizarea aerului cald 
provenit de la uscătoarele de granule la incălzirea 
depozitului. 

Reutilizarea apei: testarea mașinilor de cafea este 
realizată cu ajutorul apei dure fabricate într-o instalație 
de osmoză. În timpul procesului de osmoză, pe lângă 
apa dură rezultă și apa moale, care inițial era deversată 
la canalizare, iar acum este utilizată la funcționarea 
turnurilor de răcire. 

Locomotiva Terra Nova:  
- locomotivă Diesel Hidraulică destinată serviciului 

greu de manevră și transportului ușor de marfă; 
- este prima locomotivă cu două motoare care 

asigură tracțiune pe patru osii în condițiile în care 
operează un singur motor; 

- realizează astfel o economie a resurselor 
consumate; 

- asigură condiţiile stagiului 3 B pentru vehicule cu 
emisii poluante; 

- este dotată cu două motoare diesel, produse de 
firma Caterpillar, două sisteme de transmisie 
integrală cu patru osii şi două cutii de viteze. 

Produs al companiei Reloc SA Craiova 

Monica 
BOTEZATU, Liceul 
Tehnologc 
Transporturi Căi 
Ferate din Craiova 

Locotractorul Batrack Reloc SA Craiova: 

- utilaj de cale ferată/ șosea pentru serviciul de 
manevră cu alimentare pe baterii; 

- utilizat pentru acțiunile cele mai complicate în 
depouri, mine, porturi, aeroporturi, combinate 

- siderurgice, metrou, triaje, tractarea tramvaielor 
sau oriunde este necesară operarea cu viteză 
redusă; 

- asigură protejarea mediului înconjurător și 
eficientizarea serviciului de manevră ; 

- circulă atât pe calea ferată și căi rutiere; 
- deplasarea între liniile ferate de operare se face 

rapid și ușor prin traversarea liniilor reducând 
timpii de manevră; 

- se poate reloca pe trailer sau vagon de marfă; 
- este silențios în funcționare; 
- este nepoluant pentru că asigură tracțiunea 

electric; 
- este prevăzut cu cuplă automată, cu comandă 

radio de la distanță, nu necesită intervenția 
manuală a manevrantului; 

- zero emisii CO2, noxe și zgomot, utilizarea 
bateriilor înseamnă că este folosit zero 
combustibil fosil; 

-    are costuri mici de întreținere datorită fiabilității 
mari a echipamentelor de ultimă generație și a 
tehnologiilor inovative folosite. 

DREZINA PANTOGRAF RELOC SA CRAIOVA 
- beneficiază de un grup de putere ce utilizează un 

motor diesel și o cutie automată; 
- pantograful este acționat din postul de 

conducere, fiind prevăzut cu un dispozitiv de 
măsurare a variației liniei de contact; 
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- frâna de serviciu cu acționare pneumatică, dar și 

frâna de staționare; 
- platforma de lucru se poate deplasa pe verticală 

și se poate roti în plan orizontal cu 90 de grade 
față de axa șinei; 

- platforma mobilă poate fi acționată atât de la 
pupitrul de comandă, dar și de la distanță de pe 
platforma de bază. 

Retehnologizare: 
- Compania România Euroest a realizat pănă în 

prezent doi roboți de manevră în curent alternativ 
ce înlocuiesc două locomotive diesel hidraulice; 

- roboții sunt realizați prin transformarea a două 
locomotive LDH 1250 CP; 

- acești roboți sunt telecomandați și destinați să 
lucreze pe distanțe de max. 200 m, pentru servicii 
de manevră; 

- Centrul de Testări Feroviare Făurei, fiind singurul 
din sud-estul Europei care permite testarea 
materialului rulant aflat în circulaţie la viteze de 
200 km/h; 

-     Centrul este format din linii în lungime totală de 
20,2 km, dispunând și de alte linii specializate 
precum inelul mic, 2,2 km, linia șerpuită 1,3 km, 
linia ciocnire cu cocoasă 0,3 km și linia canal, 
dotată cu vinciuri hidraulice. 

 Softronic: 
- fabrică echipamente electrice pentru locomotive; 
- fabrică locomotive și trenuri electrice multiunit: 

• Compania de mecanică feroviară - fabrică 
componente mecanice; 

• Romtronic - asigură service și întreținere; 

• Softrans - operator feroviar de călători. 

Radu ZLATEAN, 
SOFTRONIC 
Group 
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CAPITOLUL 5. REZULTATE ȘI CONCLUZII 

 
Pornind de la oportunităţile tehnologice selectate ca urmare a discuţiilor avute în cadrul grupurilor de 
lucru, participanţii au construit, colaborativ şi iterativ, posibile aspiraţii regionale, adică domenii de nişă 
care pot creşte competitivitatea regiunii, sumarizare astfel: „În 10 ani, regiunea va fi în topul furnizorilor 
europeni de …” 
a) Producție industrială în domeniul de mobilitate (automotive). Transport mobilitate electrică pentru 

zone metropolitane. 
b) Produse alimentare. 

c) Automotive. Produse software în domeniul automotive. 

d) Produse software în domeniul agriculturii. 
 

După completarea fișei de lucru, s-au prezentat în plen toate aceste posibile aspiraţii pe care 
participanții le consideră mai promiţătoare/relevante pentru regiune, iar rezultatele acestea au arătat 
că peste 66% dintre respondenți consideră că industria fabricaţiei și transportului circulare se află pe 
o piață emergentă. 

 

În ceea ce privește oportunitatea oferită de economia circulară industriei fabricaţiei și transportului, 
răspunsurile au fost următoarele (întrebarea nr.4): 

a) Economie verde (reducere emisii de carbon). 
b) Agricultură modernă, de precizie și bioeconomie. 
c) Înlocuirea transportului cu mașina, cu trenuri rapide pentru zone metropolitane. 
d) Folosirea deșeurilor/ resturilor în alte ramuri industriale. 

 

Privind premisele bune de start putem spune că 22,58% dintre respondenți consideră că acestea 
există, în timp ce 16,13% consideră că avem resurse umane calificate în acest sens iar 3,23% 
consideră că există infrastructură în acest sens. 
 
La întrebarea privind existența unui ecosistem de actori care ar fi potențial interesați, 30,43% dintre 
respondenţi consideră că autoritățile publice, în timp ce 43,48% consideră că mediul privat ar trebui 
să fie interesat de rolul pe care economia circulară îl poate avea în industria fabricaţiei și transportului. 
    
Printre provocările identificate de respondenți, se numără (întrebarea nr.7): 

a) Migrația accentuată a forței de muncă; Instabilitatea politică: Lipsa unei predictibilități legislative/ 
fiscale. 

b) Organizarea unui lanț integrat de importanță europeană. Dificultăți de implementare pe piața 
locală. 

c) Lipsa infrastructurii în domeniul auto. Lipsa de preocupare, informare, educație în ceea ce 
privește importanța recuperării resurselor prin intermediul economiei circulare.  

d) Lipsa reală de strategie de dezvoltare economică în regiune, precum și finanțarea cercetărilor 
în domeniu/ educația. Cadrul legislativ. 

 

Continuând de la rezultatele prezentate anterior, sumarizăm următoarele: 
1) Prezentul raport a fost elaborat în cadrul proiectului Conferințele naționale pe strategie în 
economie circulară pentru a susţine definirea Strategiei României pentru tranziţia către o economie 
circulară 2020-2030. 
2) Sectorul transporturilor reprezintă o ramură importantă a economiei şi deschide noi perspective 
pentru atingerea unui grad înalt de mobilitate a pasagerilor şi mărfurilor prin utilizarea diferitelor moduri 
de transport, în mod separat şi combinat.  
3) Transportul de mărfuri impulsionează schimburile comerciale şi creşterea economică.  
4) Dintre modurile de transport, transportul rutier este modul de transport cel mai flexibil şi mai 
des utilizat. Eforturile de creştere a ponderii celorlalte moduri de transport sunt susţinute ṣi continue.  
5) Se remarcă încercările de optimizare a transportului ”cu încărcătură” ṣi scăderea cazurilor 
traseelor ”în gol”. 
6) Transportul feroviar - transportul pe şină este unul dintre cele mai eficiente şi ecologice moduri 
de a transporta mărfuri şi călători. 
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7) Tendințe emergente în domeniul transporturilor: automatizare, digitalizare, mobilitate partajată. 
 

Acest demers se bazează pe ideea că economia circulară reprezintă o nouă politică industrială care 
va aborda cele mai presante provocări cheie cum ar fi longevitatea produselor, strategiile de reciclare, 
utilizarea materialelor reciclate și oportunități de închidere a buclei prin intermediul simbiozei 
industriale, pregătită pentru absorbţia de fonduri viitoare. 
În acest sens, UE creează un fond de 10 miliarde de euro pentru consolidarea economiei circulare, 
finanțarea pentru ciclul 2021-2027, ceea ce face din această politică cel mai mare experiment de 
politică industrială din istorie (Comisia Europeană, 2019). 
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ANEXA NR.1 – FIȘA DE LUCRU 

     1. Vă rugăm să completați următoarea propoziție referitoare la piața economiei circulare din România: 
 
În 10 ani, piața economiei circulare din România va fi în topul furnizorilor europeni/globali de... 
1. Producție industrială în domeniul de mobilitate (automotive). Transport, mobilitate electrică pentru Zone Metropolitane. 

2. Produse alimentare. 

3. Automotive. Produse software în domeniul automotive. 

4. Produse software în domeniul agriculturii. 
 

 

   2. Cărui tip de piață i se adresează? 
% of 

 Respondents  

Piață 
matură 

 

 

22.22% 

Piață 
emergentă 

 

 

66.67% 

Piață 
nouă 

 

 

0.00% 

  Details  Other (Specify) 
 

 

11.11% 

 

     3. Care este valoarea și/sau creșterea medie anuală a acestei piețe globale? 

  Details  Valoarea actuală 2 
 

 

  Details  Creșterea medie anuală 2 
 

 
 

     4. Oportunitatea oferită de economia circulară (Identificați titlu cadru/propunerea dvs.): 

  Details  

 
 

 

1. Economie verde (reducere emisii de carbon). 

2. Agricultură modernă, de precizie și bioeconomie. 

3. Înlocuirea transportului cu mașina, cu trenuri rapide pentru zone metropolitane. 

4. Folosirea deșeurilor/ resturilor în alte ramuri industriale. 

 

 

 

  5. Vă rugăm alegeți următoarele caracteristici care se potrivesc pieței selectate mai sus, apoi 
detaliați răspunsurile alese. 

% of 
 Respondents  

Există premise bune 
de start 

 

 

22.58% 

Există performanță 
actuală 

 

 

9.68% 

Există tehnologii care pot fi 
adoptate 

 

 

16.13% 

Există produse pilot/ 
Brevete 

 

 

6.45% 

Există resurse 
umane 

 

 

16.13% 

Există 
infrastructură 

 

 

3.23% 

  Details  Other (Specify) 
 

 

25.81% 
 

6. Există un ecosistem de actori care ar fi potențial interesați?  
% of 

 Respondents  
Public 

 

 

30.43% 

https://www.esurveyspro.com/SummaryReportDetail.aspx?questionID=60924&surveyID=439006
https://www.esurveyspro.com/SummaryReportDetail.aspx?questionID=60894&surveyID=438911
https://www.esurveyspro.com/SummaryReportDetail.aspx?questionID=60894&surveyID=438911
https://www.esurveyspro.com/SummaryReportDetail.aspx?questionID=60895&surveyID=438911
https://www.esurveyspro.com/SummaryReportDetail.aspx?questionID=60927&surveyID=439006
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Privat 

 

 

43.48% 

  Details  Other (Specify) 
 

 

26.09% 
 

 

     7. Numiți 1-2 provocări si/sau limite ale economiei circulare: 

  Details  

 
 

1. Migrația accentuată a forței de muncă; Instabilitatea politică: Lipsa unei predictibilități legislative/fiscale. 

2. Organizarea unui lanț integrat de importanță europeană. Dificultăți de implementare pe piața locală. 

3. Lipsa infrastructurii în domeniul auto. Lipsa de preocupare, informare, educație în ceea ce privește importanța recuperării resurselor 

prin intermediul economiei circulare.  

4. Lipsa reală de strategie de dezvoltare economică în regiune, precum și finanțarea cercetărilor în domeniu/ educația. Cadrul legislativ. 
 

   8. Vă rugăm să alegeți regiunea în care locuiți: 
% of 

 Respondents  

Regiunea de dezvoltare Nord - Est 
 

 

0.00% 

Regiunea de dezvoltare Sud - Est 
 

 

0.00% 

Regiunea de dezvoltare Sud - Muntenia 
 

 

0.00% 

Regiunea de dezvoltare Sud -Vest Oltenia 
 

 

100.00% 

Regiunea de dezvoltare Vest 
 

 

0.00% 

Regiunea de dezvoltare Nord - Vest 
 

 

0.00% 

Regiunea de dezvoltare Centru 
 

 

0.00% 

Regiunea de dezvoltare București – Ilfov 
 

 

0.00% 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.esurveyspro.com/SummaryReportDetail.aspx?questionID=60928&surveyID=439006
https://www.esurveyspro.com/SummaryReportDetail.aspx?questionID=60904&surveyID=438911
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ANEXA NR.2 – APARIȚII MEDIA 
 

http://www.manufactcircle.ircem.ro/ 

 
 
https://www.facebook.com/events/586025848538945/ 

 
 

http://www.manufactcircle.ircem.ro/
https://www.facebook.com/events/586025848538945/
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https://www.facebook.com/www.ircem.ro/posts/1752854361484365 

  

https://www.facebook.com/www.ircem.ro/posts/1752854361484365

