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Rezumat:  

Strategia UE pentru textile sustenabile și circulare face parte din pachetul de propuneri1 care 

însoțește Pactul ecologic european. Documentul stabilește viziunea și acțiunile concrete pentru a 

asigura faptul că, până în 2030, produsele textile introduse pe piața UE au un ciclu de viață lung,  

sunt reciclabile și nu conțin substanțe periculoase. Strategia propune acțiuni care vizează întregul 

ciclu de viață al produselor textile, sprijinind ecosistemul în tranziția sa ecologică și în cea digitală, 

explorând soluții tehnologice durabile și modele inovatoare de afaceri 

 

Cuvinte-cheie: industria confecțiilor, cooperare internațională, produs textil, reciclarea deșeurilor, 

impact asupra mediului, deșeuri, durata de viață a unui produs, proiectare ecologică, strategie UE, 

răspunderea extinsă a producătorilor, produs durabil, textile, etichetă ecologică.  

                                                           
1 Pachetul este alcătuit din: propunerea de regulament pentru stabilirea cerințelor de proiectare ecologică pentru 

produsele durabile și abrogarea Directivei 2009/125/CE; planul de lucru privind proiectarea ecologică și etichetarea 

energetică pentru perioada 2022-2024; propunerea de regulament de stabilire a condițiilor armonizate pentru 

comercializarea produselor pentru construcții; propunerea de  directivă de modificare a Directivelor 2005/29/CE și 

2011/83/UE care urmărește capacitarea consumatorilor în cadrul tranziției ecologic. 

 

http://cdep.ro/afaceri_europene/CE/2019/COM_2019_640_RO_ACTE_f.docx
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/RO/TXT/HTML/?uri=CELEX:32021R1119&from=EN
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/RO/TXT/HTML/?uri=CELEX:32021R1119&from=EN
http://cdep.ro/afaceri_europene/CE/2022/COM_2022_141_RO_ACT_part1_v2.docx
http://www.europarl.europa.eu/committees/en/envi/home.html
https://www.europarl.europa.eu/committees/en/deve/home/highlights
http://www.europarl.europa.eu/committees/en/inta/home.html
http://www.europarl.europa.eu/committees/en/budg/home.html
http://www.europarl.europa.eu/committees/en/femm/home.html
http://www.europarl.europa.eu/committees/en/itre/home.html
http://www.europarl.europa.eu/committees/en/imco/home.html
http://www.europarl.europa.eu/committees/en/juri/home.html
http://www.europarl.europa.eu/committees/en/empl/home.html
https://www.eesc.europa.eu/en/about
https://www.eesc.europa.eu/en/our-work/opinions-information-reports/opinions/textile-strategy
http://cdep.ro/afaceri_europene/CE/2022/COM_2022_141_RO_ACT_part1_v2.docx
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/ro/ip_22_2013
http://www.cdep.ro/afaceri_europene/CE/2019/COM_2019_640_RO_ACTE_f.pdf
https://secure.ipex.eu/IPEXL-WEB/document/COM-2022-142
https://energy.ec.europa.eu/ecodesign-and-energy-labelling-working-plan-2022-2024_en
https://energy.ec.europa.eu/ecodesign-and-energy-labelling-working-plan-2022-2024_en
http://cdep.ro/afaceri_europene/CE/2022/COM_2022_144_EN_ACT_part1_v11.docx
http://cdep.ro/afaceri_europene/CE/2022/COM_2022_143_RO_ACT_part1_v3.docx
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1. CONTEXT  

Utilizate pentru îmbrăcăminte și mobilier, pentru echipamente medicale și de protecție, în clădiri 

și pentru vehicule, produsele textile fac parte integrantă din viața de zi cu zi.  

În contextul lanțurilor valorice ale textilelor, orientările OCDE privind obligațiile de diligență 

pentru sectorul articolelor de îmbrăcăminte și încălțăminte au identificat o serie de riscuri comune 

de încălcare gravă a drepturilor omului și ale lucrătorilor, inclusiv aspecte legate de munca copiilor, 

discriminare, munca forțată, securitate și sănătate în muncă și salarii inechitabile. 

În 2019, UE a fost unul dintre cei mai mari importatori de articole de îmbrăcăminte la nivel 

mondial, cu o valoare cumulată de 80 de miliarde euro. Politicile Uniunii urmăresc ca produsele 

textile utilizate în UE și în afara acesteia să fie fabricate ținând seama de aspectele sociale și de 

mediu în întreaga lume.  

Dificultățile cu care se confruntă ecosistemul textilelor impun soluții conforme cu obiectivul de a 

asigura o creștere durabilă, neutră din punct de vedere climatic, eficientă energetic, stabilit prin 

Pactul ecologic european (2019). 

Având în vedere că substanțele chimice sunt utilizate în multe sectoare, inclusiv în industria 

produselor textile și a încălțămintei, Comisia Europeană a prezentat „Strategia pentru promovarea 

sustenabilității în domeniul substanțelor chimice: Către un mediu fără substanțe toxice” (2020) 

care vizează protejarea mediului și a cetățenilor și, în același timp, stimularea inovației pentru 

crearea de substanțe chimice sigure și durabile. 

https://www.oecd-ilibrary.org/governance/oecd-due-diligence-guidance-for-responsible-supply-chains-in-the-garment-and-footwear-sector_9789264290587-en
https://ec.europa.eu/eurostat/web/products-eurostat-news/-/edn-20200424-1
http://www.cdep.ro/afaceri_europene/CE/2019/COM_2019_640_RO_ACTE_f.pdf
http://www.cdep.ro/afaceri_europene/CE/2020/COM_2020_667_RO_ACTE_f.pdf
http://www.cdep.ro/afaceri_europene/CE/2020/COM_2020_667_RO_ACTE_f.pdf
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În temeiul Pactului european privind competențele (2020), Comisia a sprijinit instituirea unui 

parteneriat la scară largă în materie de competențe pentru ecosistemul textilelor cu scopul de a 

promova perfecționarea și recalificarea, precum și dobândirea și transferul de competențe 

ecologice și digitale, inclusiv de cunoștințe privind evaluarea ciclului de viață și a lanțului valoric.  

Exporturile de deșeuri textile în afara UE au crescut constant, ajungând la 1,4 milioane de tone în 

2020. Propunerea de revizuire a regulamentelor privind expedierile de deșeuri (2021) răspunde 

apelurilor lansate în Pactul ecologic european (2019) și în Planul de acțiune privind economia 

circulară (2020) prin combaterea expedierilor ilegale și prin facilitarea reutilizării și reciclării în 

UE. Noile norme vor permite exporturile de deșeuri textile către statele care nu sunt membre ale 

OCDE, iar țările care doresc să importe deșeuri, trebuie să notifice Comisia și să demonstreze 

capacitatea de a le gestiona în mod durabil. 

Măsurile propuse prin Planul de acțiune privind economia circulară (2020) și prin Strategia 

industrială actualizată pentru Europa (2021) au identificat textilele ca făcând parte dintr-un lanț 

valoric al produselor-cheie, cu un potențial puternic de tranziție către modele durabile și circulare 

de producție, consum și de afaceri2. 

Comunicarea privind munca decentă la nivel mondial pentru o tranziție globală justă și o redresare 

durabilă (2022) identifică textilele ca fiind sectorul esențial în care vor fi promovate condiții de 

muncă decente prin acțiuni de informare în cadrul relațiilor bilaterale și al forurilor multilaterale. 

De asemenea, în cadrul Programului pentru condiții de muncă mai bune („Better Work 

Programme”), Comisia sprijină țările terțe partenere în ceea ce privește îmbunătățirea condițiilor 

de muncă și creșterea gradului de respectare a standardelor internaționale în domeniul muncii. 

Propunerea de directivă privind diligența necesară a întreprinderilor în materie de durabilitate 

(2022) introduce o obligație orizontală pentru întreprinderile de dimensiuni mari de a identifica, a 

preveni, a atenua și a pune capăt încălcării drepturilor omului, inclusiv a drepturilor lucrătorilor. 

 

2. PREZENTAREA PROPUNERII 

2.1. Obiectivul principal 

Strategia pentru textile sustenabile și circulare urmărește să creeze un cadru și o viziune pentru 

tranziția textilelor, cu scopul de a crea un sector ecologic, competitiv și modern, care să reziste 

mai bine în fața crizelor.  

2.2. Obiective secundare 

 Până în 2030, produsele textile introduse pe piața UE să aibă o durată lungă de viață, să fie 

reciclabile și  în mare măsură confecționate din fibre reciclate, să nu  conțină substanțe periculoase 

și să fie fabricate cu respectarea mediului și a drepturilor sociale. 

                                                           
2 A se vedea, în acest sens, Noua agendă pentru competențe în Europa, Busola pentru dimensiunea digitală 2030, 

obiectivele summitului de la Porto, Pactul privind competențele pentru ecosistemul textilelor, care prevăd angajamente 

în legătură cu indicatori-cheie de performanță în vederea creării de parteneriate locale între entitățile din industrie, 

autoritățile publice și furnizorii de servicii educaționale. 

 

https://ec.europa.eu/social/main.jsp?catId=1517&langId=en
https://ec.europa.eu/eurostat/fr/web/products-eurostat-news/-/ddn-20210420-1
https://ec.europa.eu/eurostat/fr/web/products-eurostat-news/-/ddn-20210420-1
http://cdep.ro/afaceri_europene/CE/2021/COM_2021_709_RO_ACT_part1_v2.pdf
http://cdep.ro/afaceri_europene/CE/2019/COM_2019_640_RO_ACTE_f.docx
http://www.cdep.ro/afaceri_europene/CE/2020/COM_2020_98_RO_ACTE_f.pdf
http://www.cdep.ro/afaceri_europene/CE/2020/COM_2020_98_RO_ACTE_f.pdf
https://ec.europa.eu/info/food-farming-fisheries/farming/international-cooperation/international-organisations/oecd_ro
http://www.cdep.ro/afaceri_europene/CE/2020/COM_2020_98_RO_ACTE_f.pdf
http://cdep.ro/afaceri_europene/CE/2021/COM_2021_350_RO_ACT.pdf
http://cdep.ro/afaceri_europene/CE/2021/COM_2021_350_RO_ACT.pdf
http://www.cdep.ro/afaceri_europene/CE/2022/COM_2022_66_RO_ACT_part1_v2.pdf
http://www.cdep.ro/afaceri_europene/CE/2022/COM_2022_66_RO_ACT_part1_v2.pdf
https://betterwork.org/about-us/the-programme/
http://www.cdep.ro/afaceri_europene/CE/2022/COM_2022_71_RO_ACT_part1_v2.pdf
https://ec.europa.eu/social/main.jsp?catId=1223&langId=en
https://ec.europa.eu/info/strategy/priorities-2019-2024/europe-fit-digital-age/europes-digital-decade-digital-targets-2030_ro
https://www.2021portugal.eu/en/porto-social-summit/
https://euratex.eu/wp-content/uploads/TCLF-Pact-for-Skills-FINAL-v1.pdf
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 Consumatorii să beneficieze mai mult timp de textile de înaltă calitate la prețuri accesibile, 

să se renunțe la moda de consum, iar serviciile de reutilizare și de reparare profitabile din punct de 

vedere economic să fie disponibile la scară largă. 

 Sectorul textilelor să fie competitiv, rezilient și inovator astfel încât producătorii să își 

asume responsabilitatea pentru produsele lor de-a lungul lanțului valoric, inclusiv atunci când 

acestea devin deșeuri. 

 Ecosistemul textilelor circulare să fi prosper, fiind stimulat de capacități suficiente pentru 

reciclarea inovatoare fibre-to-fibre, iar incinerarea și păstrarea în depozite de deșeuri a textilelor 

să fie reduse la minimum. 

2.1 Prezentarea propriu-zisă 

Strategia propune acțiuni care vizează întregul ciclu de viață al produselor textile, sprijinind 

ecosistemul în tranziția sa ecologică și în cea digitală, explorând soluții tehnologice durabile și 

modele inovatoare de afaceri: 

 stabilirea de  cerințe noi de proiectare, care să stabilească praguri minime obligatorii pentru 

includerea de fibre reciclate în produsele textile, făcându-le durabile în timp și mai ușor de reparat 

și de reciclat; propunerea de regulament privind proiectarea ecologică pentru produsele sustenabile 

ar urma să interzică distrugerea, în anumite condiții, a produselor nevândute sau returnate;  

 introducerea unui pașaport digital al produselor și furnizarea obligatorie de informații 

privind circularitatea și alte aspecte de mediu esențiale prin propunerea de regulament privind 

proiectarea ecologică pentru produsele sustenabile; Comisia Europeană va revizui Regulamentul 

privind etichetarea produselor textile pentru a prevedea comunicarea obligatorie a altor tipuri de 

informații, cum ar fi parametrii de sustenabilitate și circularitate, măsura produselor și, după caz, 

țara în care au loc procesele de fabricație ale acestora („fabricat în”); 

 realizarea de controale riguroase privind dezinformarea ecologică, cu norme mai stricte în 

vederea protejării consumatorilor și legături directe cu viitoarea inițiativă privind mențiunea 

„ecologic”, în cazul utilizării polimerilor plastici reciclați la articolele de îmbrăcăminte, atunci 

când acești polimeri nu provin din reciclarea fibre-to-fibre, ci, în special, din recipientele PET 

sortate; Comisia va încuraja întreprinderile să acorde prioritate eforturilor de reciclare fibre-to-

fibre, pentru a soluționa provocarea referitoare la închiderea buclei pentru produsele textile; în 

baza inițiativei privind consolidarea rolului consumatorilor în vederea tranziției ecologice, 

Comisia propune modificarea Directivei privind practicile comerciale neloiale și a Directivei 

2011/83/UE privind drepturile consumatorilor;  

 remedierea problemei microplasticelor eliberate neintenționat de produsele textile; 

măsurile vor viza procesele de fabricație, prespălarea în unitățile de producție industrială, 

etichetarea și promovarea materialelor inovatoare; 

 armonizarea normelor la nivelul UE privind răspunderea extinsă a producătorilor pentru 

produsele textile și introducerea unor stimulente economice pentru ca produsele să devină 

sustenabile („modularea ecologică a taxelor”), în contextul revizuirii Directivei-cadru privind 

deșeurile în 2023; cerințele privind răspunderea extinsă a producătorilor s-au dovedit a fi eficace 

în ceea ce privește îmbunătățirea colectării separate a deșeurilor și gestionarea ulterioară a acestora 

în conformitate cu ierarhia deșeurilor; Comisia va propune norme armonizate la nivelul UE privind 

răspunderea extinsă a producătorilor pentru textile și modularea ecologică a taxelor, precum și 

http://cdep.ro/afaceri_europene/CE/2022/COM_2022_142_RO_ACT_part1_v2.pdf
http://cdep.ro/afaceri_europene/CE/2022/COM_2022_142_RO_ACT_part1_v2.pdf
http://cdep.ro/afaceri_europene/CE/2022/COM_2022_142_RO_ACT_part1_v2.pdf
http://cdep.ro/afaceri_europene/CE/2022/COM_2022_142_RO_ACT_part1_v2.pdf
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ro/TXT/?uri=CELEX:32011R1007
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ro/TXT/?uri=CELEX:32011R1007
http://cdep.ro/afaceri_europene/CE/2022/COM_2022_143_RO_ACT_part1_v3.pdf
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/RO/TXT/?uri=CELEX%3A32005L0029
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/RO/ALL/?uri=CELEX:32011L0083
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/RO/ALL/?uri=CELEX:32011L0083
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utilizarea unei părți din contribuțiile la schemele de răspundere extinsă a producătorilor pentru 

măsuri de prevenire a generării de deșeuri și de pregătire pentru reutilizare; 

 acordarea unui sprijin pentru cercetare, 

inovare și investiții și pentru dezvoltarea 

competențelor necesare în vederea tranziției 

ecologice și a celei digitale; Noul Bauhaus european 

transpune Pactul ecologic european în inițiative 

concrete care promovează stiluri de viață 

sustenabile, inclusiv în domeniul modei; Comisia 

lucrează la elaborarea unei foi de parcurs comune 

privind circularitatea în domeniul tehnologiei 

industriale, care își propune să realizeze 

optimizarea cercetării și a inovării industriale, 

inclusiv în ceea ce privește reciclarea textilelor; prin 

intermediul Platformei privind finanțarea durabilă, 

Comisia are în vedere adoptarea unor criterii 

tehnice de examinare care să stabilească, ce anume 

constituie o contribuție substanțială la economia 

circulară în ceea ce privește producția de articole de 

îmbrăcăminte în temeiul Regulamentului privind 

taxonomia pentru investiții durabile. 

 

 

3. POZIȚII ȘI LUCRĂRI ALE INSTITUȚIILOR EUROPENE  

3.1 Consiliul UE 

 15 martie 2021 - Concluziile privind „Strategia UE pentru promovarea sustenabilității în 

domeniul substanțelor chimice, o viziune pe termen lung pentru politica UE în domeniul 

substanțelor chimice” se referă la protejarea sănătății umane și asigurarea unui mediu fără 

substanțe toxice. Solicită substituirea și reducerea la minimum a substanțelor care provoacă motive 

de îngrijorare și eliminarea treptată a celor mai dăunătoare substanțe chimice pentru utilizări 

neesențiale în societate. 

      17 martie 2022 - Miniștrii mediului au adoptat mandatul de negociere cu Parlamentul 

European referitor la propunerea de regulament privind poluanții organici persistenți. Propunerea 

introduce limite stricte pentru următoarele trei substanțe sau grupe de substanțe prezente în deșeuri: 

acidul perfluorooctanoic (PFOA), sărurile acestuia și compușii înrudiți, prezenți în textilele 

impermeabile și spumele de stingere a incendiilor; dicofolul, un pesticid utilizat anterior în 

agricultură și pentaclorfenolul, sărurile și esterii acestuia, prezenți în lemnul tratat și în textile. 

 11 mai 2022 - Consiliul a convenit asupra mandatului de negociere privind programul de 

politică pentru 2030 intitulat „Calea către deceniul digital”, prin care urmărește să consolideze 

poziția de lider a UE prin promovarea unor politici incluzive și durabile, în serviciul cetățenilor și 

al întreprinderilor. În acest scop, acesta stabilește obiectivele digitale, inclusiv în domeniul 

industrial, pe care Uniunea va trebui să le atingă până la sfârșitul deceniului, precum și o nouă 

Exemple de  proiecte de parteneriat 
public-privat în realizarea tranziției 

ecosistemului 

 Parteneriatul „Made in Europe” va 
promova producția și utilizarea textilelor 
bazate pe tehnologii digitale, competitive, 
ecologice, sustenabile din punct de vedere 
social și reziliente. 

 Parteneriatele „Întreprinderea comună 
pentru bioeconomia circulară” și 
„Processes4Planet” vor promova 
circularitatea și decarbonizarea extinsă a 
industriilor europene de prelucrare, 
inclusiv a industriei textile.  

 Rețeaua de Centre europene de inovare 
digitală oferă un sprijin mai amplu pentru 
inovarea digitală, asigurând dezvoltarea 
infrastructurilor digitale necesare pentru a 
testa noile tehnologii. 

https://europa.eu/new-european-bauhaus/index_ro
http://cdep.ro/afaceri_europene/CE/2019/COM_2019_640_RO_ACTE_f.docx
https://ec.europa.eu/info/business-economy-euro/banking-and-finance/sustainable-finance/overview-sustainable-finance/platform-sustainable-finance_en
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/RO/TXT/HTML/?uri=CELEX:32020R0852&from=EN
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/RO/TXT/HTML/?uri=CELEX:32020R0852&from=EN
https://www.consilium.europa.eu/media/48827/st06941-en21.pdf
https://www.consilium.europa.eu/ro/press/press-releases/2022/03/17/les-etats-membres-s-accordent-pour-reduire-les-polluants-organiques-persistants-dans-le-dechets/
http://cdep.ro/afaceri_europene/CE/2021/COM_2021_656_RO_ACT_part1_v3.pdf
https://www.consilium.europa.eu/ro/press/press-releases/2022/05/11/programme-d-action-a-l-horizon-2030-la-voie-a-suivre-pour-la-decennie-numerique-le-conseil-adopte-sa-position/
https://data.consilium.europa.eu/doc/document/ST-11900-2021-INIT/ro/pdf
https://ec.europa.eu/info/sites/default/files/research_and_innovation/funding/documents/ec_rtd_he-partnership-made-in-europe.pdf
https://www.bbi.europa.eu/about/circular-bio-based-europe-joint-undertaking-cbe-ju
https://www.bbi.europa.eu/about/circular-bio-based-europe-joint-undertaking-cbe-ju
file:///C:/Users/vlad/Downloads/Parteneriatul%20european%20Processes4Planet%20vizează
https://digital-strategy.ec.europa.eu/ro/node/9618
https://digital-strategy.ec.europa.eu/ro/node/9618
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formă de guvernanță între Comisia Europeană și statele membre pe baza unui mecanism de 

cooperare. 

3.2 Parlamentul European 

 25 noiembrie 2020 - Rezoluția „Către o piață unică mai sustenabilă pentru întreprinderi și 

consumatori” invită Comisia Europeană să instituie un drept al consumatorilor la reparații 

sistematice, eficiente din punctul de vedere al costurilor și atractive. Subliniază importanța 

consolidării modelelor de afaceri sustenabile specifice economiei circulare pentru a reduce la 

minimum distrugerea bunurilor și a promova repararea și reutilizarea.  

 10 iulie 2020 - Rezoluția referitoare la „Strategia pentru promovarea sustenabilității în 

domeniul substanțelor chimice” invită Comisia Europeană să prezinte o strategie cuprinzătoare 

pentru a pune în aplicare obiectivul ambițios de reducere la zero a poluării pentru un mediu fără 

substanțe toxice, asigurând un nivel ridicat de protecție a sănătății umane, cu un accent deosebit 

pe principiul precauției și protecția eficace a lucrătorilor. 

 10 februarie 2021 – Rezoluția referitoare la „Noul plan de acțiune privind economia 

circulară” evidențiază că economia liniară, de tip „fabricare-utilizare-eliminare”, trebuie 

transformată prin reducerea utilizării energiei și a resurselor, păstrarea valorii în economie, 

păstrarea produselor și a materialelor în uz și în circuite închise etc. Subliniază că produsele și 

materialele sustenabile, circulare, sigure și netoxice ar trebui să devină norma pe piața UE. Susține 

extinderea domeniului de aplicare al Directivei privind proiectarea ecologică pentru a include și 

produse fără impact energetic și pentru a stabili standarde specifice fiecărui produs în materie de 

performanță, durabilitate, potențial de reutilizare, reparare, netoxicitate, modernizare, reciclare și 

conținut reciclat. Sprijină planul de introducere a pașapoartelor digitale pentru produse în vederea 

furnizării unor informații fiabile cu privire la durabilitatea produsului, la posibilitățile de 

întreținere, reutilizare, reparare și demontare a acestuia și la gestionarea sa la sfârșitul ciclului de 

viață, precum și cu privire la materialele și substanțele chimice. Sprijină inițiativele planificate de 

creșterea duratei de viață și a posibilităților de reparare ale produselor și solicită măsuri prin care 

să se asigure tuturor participanților la piață acces gratuit la informațiile necesare privind repararea 

și întreținerea. Subliniază necesitatea de a consolida eticheta ecologică a UE prin stabilirea unor 

standarde cuprinzătoare. 

 7 aprilie 2022 – Rezoluția referitoare la dreptul la reparare subliniază rolul-cheie al etichetei 

ecologice a UE în încurajarea adoptării politicilor care transmit consumatorilor informații esențiale 

cu privire la durata de viață a bunurilor. Invită Comisia să evalueze propunerea de cerințe pentru 

producători de a institui metode de etichetare inteligentă, cum ar fi codurile QR și pașapoartele 

digitale ale produselor. Subliniază că, deși consumatorii au dreptul de a alege între repararea și 

înlocuirea produselor defecte în temeiul Directivei privind vânzarea de bunuri, prima dintre acestea 

ar putea fi, în multe cazuri, o alegere mai eficientă din punctul de vedere al utilizării resurselor și 

mai neutră din punct de vedere climatic.  

3.3  Comitetul European al Regiunilor (CoR)  

 5-7 mai 2022 - Avizul referitor la „Substanțe chimice sigure și sustenabile pentru un mediu 

fără substanțe toxice în orașele și regiunile Europei” solicită definirea unei politici care să permită 

garantarea, la nivel local și regional, a instrumentelor și resurselor pentru promovarea industriei 

circulare, și a soluțiilor  de punere în aplicare, în mod sustenabil, a producției, distribuției, utilizării, 

reciclării, recuperării și eliminării substanțelor chimice, respectând mediul și sănătatea populației. 

https://www.europarl.europa.eu/doceo/document/TA-9-2020-0318_RO.html
https://www.europarl.europa.eu/doceo/document/TA-9-2020-0201_RO.html
https://www.europarl.europa.eu/doceo/document/TA-9-2021-0040_RO.html
https://www.europarl.europa.eu/doceo/document/TA-9-2022-0126_RO.html
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/RO/TXT/?uri=CELEX:32019L0771
https://cor.europa.eu/en
https://webapi2016.cor.europa.eu/v1/documents/cor-2020-05137-00-00-ac-tra-en.docx/content
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4. INFORMAȚII ȘI EVOLUȚII REFERITOARE LA SITUAȚIA DIN ROMÂNIA 

4.1 Cadrul legal incident 

 Legea nr. 69/2016 privind achiziţiile publice verzi (publicată în Monitorul Oficial, Partea 

I,  nr.  323 din 27 aprilie 2016) urmărește promovarea protecției mediului și a dezvoltării durabile, 

a consumului și producției durabile, precum și a eficienței utilizării resurselor și încurajarea 

dezvoltării și aplicării tehnologiilor curate. 

 2018 - Strategia Națională pentru Dezvoltare Durabilă a României pentru 2030  stabilește 

cadrul național pentru susținerea Agendei 2030 și punerea în aplicare a setului de 17 de obiective 

de dezvoltare durabilă. Documentul susține dezvoltarea României pe trei direcții principale, 

respectiv economic, social și de mediu, fiind orientată către cetățean. În capitolul referitor la 

„Asigurarea unor modele de consum și producție durabile”, se propune reducerea risipei de 

alimente și a deșeurilor, prin diminuarea generării, de consumuri la toate nivelurile sale; reciclare 

și reutilizare; încurajarea companiilor să adopte practici durabile și să integreze informațiile 

privind durabilitatea activităților lor în ciclul de raportare; promovarea practicilor durabile de 

achiziții publice; conștientizarea cetățenilor asupra a ce înseamnă un stil de viață în armonie cu 

natura. 

4.2 Proiecte  

 2021- Ministerul Mediului, Apelor și Pădurilor în parteneriat cu Organizația Marathon EPR 

Group S.A., a demarat proiectul „Împreună spre economia circulară”, desfășurat sub umbrela 

Campaniei „Marathon-ul Reciclării” care are ca obiective: familiarizarea mediului de afaceri în 

ceea ce privește răspunderea extinsă a producătorilor, gestionarea deșeurilor, precum și susținerea 

tinerei generații în dobândirea expertizei necesare în dezvoltarea carierei profesionale în domeniul 

protecției mediului. 

 

5. Alte publicații  

 2022 – Raport al „France Stratégie” - organism de planificare strategică din Franța -  

privind „Durabilitatea. Orchestrarea și planificarea acțiunii publice - O viziune privind viitoarea 

strategie de sustenabilitate” recomandă definirea unei strategii naționale de sustenabilitate, care să 

concilieze obiectivele de mediu, progresul social și dezvoltarea economică pe baza consolidării 

democratice a structurilor politicilor publice și a unui nou organism creat, responsabil cu 

dezvoltarea strategiei.  

6. Linkuri utile: 

 Prezentarea Comunicării „Strategia UE pentru textile durabile”; 

 Prezentarea Planului de acțiune pentru economia circulară; 

 Pachetul de propuneri legislative care au scopul ca produsele sustenabile să devină 

normă; 

 Acte adoptate de Consiliul UE; 

 Acte adoptate de Parlamentul European; 

 Întrebări și răspunsuri referitoare la Strategia pentru textile. 

https://www.google.com/search?q=%EF%83%98+Legea+nr.+69%2F2016&rlz=1C1GCEA_enRO961RO961&oq=%EF%83%98%09Legea+nr.+69%2F2016&aqs=chrome..69i57j0i22i30l4.1556j0j7&sourceid=chrome&ie=UTF-8
http://www.mmediu.ro/app/webroot/uploads/files/STRATEGIA_NA%C8%9AIONAL%C4%82_PENTRU_DEZVOLTAREA_DURABILA_A_ROMANIEI.pdf
http://www.mmediu.ro/app/webroot/uploads/files/STRATEGIA_NA%C8%9AIONAL%C4%82_PENTRU_DEZVOLTAREA_DURABILA_A_ROMANIEI.pdf
https://www.un.org/sustainabledevelopment/sustainable-development-goals/
https://www.un.org/sustainabledevelopment/sustainable-development-goals/
http://www.mmediu.ro/articol/proiectul-impreuna-pentru-economia-circulara-legislatia-din-domeniul-deseurilor/4511
https://www.strategie.gouv.fr/sites/strategie.gouv.fr/files/atoms/files/fs-2022-rapport-soutenabilites-mai.pdf
http://cdep.ro/afaceri_europene/CE/2022/COM_2022_141_RO_ACT_part1_v2.pdf
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/ro/ip_20_420
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/ro/ip_22_2013
https://www.consilium.europa.eu/en/search/?Keyword=sustainable+products&orderBy=RELEVANCE&filetypes=PAGE
https://www.europarl.europa.eu/committees/en/documents/search?committeeMnemoCode=&textualSearchMode=TEXT&textualSearch=sustainable+products&documentTypeCode=&reporterPersId=&procedureYear=&procedureNum=&procedureCodeType=&peNumber=&sessionDocumentDocTypePrefix=&sessionDocumentNumber=&sessionDocumentYear=&documentDateFrom=&documentDateTo=&meetingDateFrom=&meetingDateTo=&performSearch=true&term=9&page=0
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/en/qanda_22_2015

