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ECONOMIUA CIRCULARĂ SI NIVELUL DE EDUCAȚIE  

        

 Teritoriul european este de vast, divers și nu este în 
mare parte urbanizat. Aproximativ 51% din suprafața 
terestră a UE se află în zonele rurale (Eurostat, 2017).  

 Zone rurale sunt considerate zonele situate în afara 
orașelor. De obicei, zonele rurale se caracterizează 
prin așezări mici și densitate scăzută a populației 
(zone agricole, peisaje rurale, munți, lacuri și păduri). 
Zonele rurale europene au un patrimoniu natural, cul-
tural, social, arhitectural și productiv neprețuit.  

 Deși fiecare teritoriu are caracteristici specifice, care 
ar trebui luate în considerare cu atenție înainte de a 
implementa proiecte circulare și durabile, principalele 
activități care se găsesc în mod obișnuit în majorita-
tea zonelor rurale europene sunt producția agricolă, 
creșterea bovinelor și silvicultura. De asemenea, exis-
tă o serie de alte activități cum ar fi apicultura și pro-
ducția de vin dar și servicii comerciale, cum ar fi 
catering, turism și vânzarea de produse meșteșugă-
rești tipice, ca în cazul agroturismului. Majoritatea 
fermelor UE sunt mici, iar agricultura este o activitate 
predominant familială.  

Studiul realizat înainte de inceperea proiectului a indi-
cat dezvoltarea incipientă a economiei circulare în 
toate țările partenere. Activitățile de documentare 
efectuate la nivel regional (statistici regionale, strate-
gii de dezvoltare regională / locală, discuții cu autori-
tățile regionale) au relevat o situație similară.  

   

Economia în zona rurală a inregistrat în ultimele 
decenii o creștere semnificativă. Dezvoltarea ex-
ploatărilor agricole si forestiere, unitațile locale 
de prelucrare a produselor alimentare  și micile 
unități industriale, generează o serie de produse 
secundare cu potențial de reutilizare. Absența 
măsurilor pentru implementarea economiei circu-
lare în politica regională este cauzată de lipsa de 
informații în domeniu și de lipsa de profesioniști 
care ar putea identifica potențialul regiunii.  

 De aceea, unul din obiectivele proiectului 
MULTITRACES este focalizat pe studierea zonelor 
rurale din județul Bacău, regiunile Piemonte, Ali-
cante și Drama din Macedonia de Est și Tracia, 
din Romania, respectiv Italia, Spania și Grecia.  

 In acest sens,  prin intermediul universităților 
partenere (Universitatea ”Vasile Alecsandri” din 
Bacau. Universitatea Politehnică din Torino, Uni-
versitatea din Alicante și Universitatea Hellenică 
Internatională) s-au dezvoltat patru studii privind 
situația actuala a regiunilor menționate, in con-
textual național. S-a urmărit prezentarea genera-
lă a activităților rurale și a potențialului econo-
mic, identificarea resurselor pentru o dezvoltare 
durabilă, realizările și perspectivele în economia 
circulară, precum și nevoia de profesioniști in 
acest domeniu. 
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Noțiunea de economie circulară propune schimbarea paradigmei actuale a modelului economic liniar actual, bazat pe produc-

ție și consum. Înțelegerea deplină noțiunii de economie circulară, presupune schimbarea atitudinii și comportamentului în vede-

rea atingerii pragului de zero deșeuri. Educația pentru o economie circulară poate fi asigurată, iar  universitățile implicate in 

acest proiect iși asumă misiunea, încercând să formeze specialiști in domeniu pentru dezvoltarea zonelor rurale. 
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 Un al doilea obiectiv urmărește intervievarea factori-
lor locali cu privire la  nevoia de specialiști in domeniul 
economiei circulare in mediul rural, prin aplicarea unui 
chestionar cu itemi relevanți pentru aceast demers. 

Analiza rezultatelor conturează ideea ca unele aspecte 
ale economiei circulare sunt deja cunoscute, însă, acest 
domeniu are nevoie de persoane specializate în vederea 
valorificării unor principii care să contribuie la economi-
sirea resurselor, creșterea ocupării și crearea de servicii 
noi.  

 Autoritățile locale sunt preocupate de îmbunătățirea 
infrastructurii și a ocupării forței de muncă a populației 
prin diversificarea activităților economice. În scopul îm-
bunătățirii situației socio-economice, sunt necesare ini-
țiative și evenimente, iar acest lucru ar duce în cele din 
urmă la schimbări legislative majore, care să încurajeze 
principiile economiei circulare. 

 În Județul Bacău aproximativ 55% din populație trăieș-

te în mediul rural. Principalele activități economice sunt 

agricultura și creșterea animalelor. 

 Serban Grup    este o companie repre-
zentativă pentru județul Bacău. Reprezin-
tă o  familie  de  firme  cu  capital  româ-
nesc,  cu structura  integrată  ce activea-
ză în următoarele domenii:  agricultură (cereale,  plante  
oleaginoase  și  leguminoase),  panificație,  patiserie-
cofetărie,  alimentație  publică  (Băcăniile  Șerban),  dis-
tribuție  și  transport, creșterea  păsărilor.  

 Activitatea grupului de firme valorizează principiile 
economiei circulare prin utilizarea produselor secundare  
dintr-un sector de activitate ca materie primă pentru un 
alt sector. Mai mult, activitatea companiei se bazeaza 
pe utilizarea resurselor locale: potențialul irigabil al râu-
lui Siret și a celor cinci lacuri de acumulare  cu  o  supra-
față  medie  de  1500  ha  și  7m  adâncime  pentru  fie-
care și energia verde produsă desursele hidro pe albia 
aceluiași râu. 

Un potențial latent il reprezinta tinerii care ar 
putea veni cu o nouă viziune asupra dezvoltării 
zonelor rurale.  

 Pentru a răspunde acestei nevoi universitățile 
partenere au in vedere, in acest moment,  do-
ua direcții de acțiune: 

 dezvoltarea unor module ce curs pentru 
formarea specialiștilor in domeniul economiei 
circulare; 

 crearea unei rețele de colaboratori la nivel 
local care să promoveze principiile economiei 
circulare și care sa reprezinte totodată modele 
de bune practici in acest domeniu.  

Extinderea economiei circulare in zonele rurale 

ar contribui   pe termen lung la dezvoltarea 

acestor zone supuse analizei.  

Laboratorul  propriu  de  cercetare  și  dezvolta-
re  a  biodiversității,  analizează  continuu  mi-
crobiologia  solului  și  influența  acesteia  asu-
pra  agriculturii  comerciale.  Compania  urmă-
rește  exploatarea  de    soluri  biologic  active.   

Valorificarea  gunoiului  de  pasăre  obținut  de  
la  fermele  grupului  permite  înlocuirea  îngră-
șămintelor  chimice.  Îngrășământul  natural  
obținut  este  extreme  de  fertil  și  are  benefi-
cii  importante  pentru  culturi,  în  special  le-
gume.   

În  creșterea  păsărilor,  se acordă o atenție  
specială  conservării  mediului,  siguranței  ali-
mentare  și  dezvoltării  durabile. 

Ferma  beneficiază  de  un  sistem  de  produc-
ție  unificat, hrana fiind produsă în fabrica  de  
producție  a  furajelor  combinate,  cu  o  capa-
citate  de  granulare  și  zdrobire  de  până  la  7  
tone / oră,  70%  din  rețeta  furajelor  fiind  
cereale  produse  în  cadrul  grupului. 
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