Întâlnirile Europene din Transilvania 2019 – ediția a 9-a
„Cum construim tranziția spre economia circulară?”
Cluj-Napoca, 15-16 aprilie
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1. Ce este economia circulară ?
„Extracție – producție – consum – deșeuri”: acesta este algoritmul prin care societatea noastră de
consum s-a construit și de care depinde în prezent. Totuși, repercusiunile unui astfel de sistem se
dovedesc a fi nefaste pentru planetă. Observarea fenomenelor legate de schimbările climatice, la care
se adaugă epuizarea resurselor naturale și degradarea condițiilor de viață pentru oameni, a generat
apariția unor idei pentru a ieși din era în care „totul se aruncă”.
În acest context, conceptul de economie circulară constituie în prezent un model alternativ, sursă de
inspirație pentru politici publice și companii. Definește un set de măsuri al căror scop este să
depășească așa-numita paradigmă a „economiei lineare” și să facă tranziția spre scheme de producție
și de consum eficace din punct de vedere al utilizării resurselor, care să respecte mediul și să se
preocupe de îmbunătățirea bunăstării oamenilor. Acest model economic se sprijină pe considerente
care impun reciclarea, repararea și reutilizarea produselor deja folosite pentru a le da o a doua viață.

Surse : europa.eu

De mai multe decenii, obiectivul de a integra un nou model economic dobândește din ce în ce mai
mulți aderenți. Forumuri internaționale importante au făcut să apară ambiția comună de a crea un
sistem durabil de producție și de consum, care să concilieze dezvoltarea economică, echilibrul
mediului și sensibilizarea publicului larg. Obiectivele care rezultă sunt multiple: trecerea către o mai
bună gestionare a deșeurilor, reducerea consumului de resurse non-regenerabile („să producem mai
mult cu mai puțin”), limitarea emisiilor cu gaze cu efect de seră, etc.
Astfel, această noțiune a fost introdusă în dreptul francez prin legea referitoare la tranziția energetică
pentru creștere verde din 17 august 2015. Ea a făcut și obiectul unei foi de parcurs prezentate pe 23
aprilie 2018 de către guvernul francez, scopul său fiind accelerarea dezvoltării economiei circulare. În
România, implementarea de măsuri consolidate pentru a răspunde Obiectivelor de Dezvoltarea
Durabilă ale Națiunilor Unite trebuie de asemenea să favorizeze crearea și îmbunătățirea unor
dispoziții care să faciliteze tranziția spre economia circulară. În plus, dezvoltarea durabilă a fost
definită ca fiind unul dintre elementele centrale ale Președinției României a Consiliului Uniunii
Europene.
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Și totuși, la Paris, cât și la București mai sunt multe lucruri importante de făcut pentru a sprijini un
astfel de proces pe termen lung. Acțiuni concertate la toate nivelurile sunt necesare pentru a oferi
răspunsuri adecvate obiectivelor decisive care sunt o bună gestionare a resurselor și a materiilor prime,
valorificarea deșeurilor, oferirea de bunuri și servicii funcționale și ecologice sau sensibilizarea la
moduri de producție și de consum mai responsabile.

2. Economia circulară și oportunități de dezvoltare pentru colectivitățile
franco-române
Generatoare de atractivitate și inovație, economia circulară poate oferi numeroase oportunități la scară
locală: crearea de locuri de muncă și legături sociale, promovarea filierelor de proximitate, reducerea
externalităților negative pentru comunitate și pentru mediu, eficacitatea energetică, etc.
În acest context, procesul de tranziție spre un model economic circular generează posibilități de
dezvoltare pentru colectivitățile locale. De altfel, acestea sunt actori cheie în implementarea
strategiilor coerente și de lungă durată spre sisteme mai durabile. Este indispensabil să dispunem de
capacitate administrativă solidă și de expertiză pentru a identifica potențialul, resursele și nevoile
prezente și viitoare din teritoriu, pentru a implementa măsuri adaptate realităților din teren.
Acțiunile conjugate ale actorilor locali constituie, în acest context, una din cheile de boltă ale reușitei
spre o tranziție de succes, fie că vorbim despre zona rurală sau urbană. De asemenea, conjunctura
politică și economică este un factor de neneglijat, după cum rezultă din întâlniri recente avute cu actori
din sfera privată și din societatea civilă. Tranziția rămâne complexă și va trece prin reorientări
progresive și o muncă de sensibilizare și de legitimare în fața publicului larg. Armonizarea cu normele
europene, în special cu regulile referitoare la economia circulară adoptate de către Comisia Europeană
în decembrie 2015 reprezintă de asemenea o miză de prim-plan pentru colectivitățile și statele membre
ale Uniunii Europene.

3. Prezentarea evenimentului: Întâlnirile Europene din Transilvania 2019 în
mod „hackathon”!
Din 2010 încoace, Întâlnirile Europene din Transilvania sunt organizate de către Ambasada Franței,
Institutul Francez din România și filiala sa din Cluj-Napoca. Aceste întâlniri sunt susținute de către
parteneriate cu autoritățile locale, ONG-uri și companii franceze și românești. Adresându-se unui
public divers, au drept obiectiv să stimuleze dezbaterile, să caute soluții și să valorifice proiecte de
dezvoltare la scară locală.
Anul acesta, pe 15 și 16 aprilie la Cluj-Napoca, a 9-a ediție a acestor „Întâlniri Europene în
Transilvania” va încerca să stimuleze reflecția și discuțiile dintre actori francezi și români în jurul
mizelor tranziției spre economia circulară, un domeniu transversal și care prezintă o serie de provocări
și de oportunități la nivel regional-local. Se dorește reunirea unor profiluri diverse pentru a facilita
căutarea de soluții care să răspundă problematicii: „Cum construim tranziția spre economia circulară
la nivel local?”
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Întâlnirile se vor desfășura în formatul unui hackathon – termen compus din cuvintele „hack” și
„maraton” – un concurs de idei ce combină digitalul și căutarea de soluții novatoare pentru a răspunde
unei problematici societale. Depășind cadrul întâlnirilor tradiționale dintre actorii locali, un astfel de
eveniment va conduce la propuneri de proiecte care i-ar putea inspira pe decidenții locali în definirea
de noi strategii. Fiecare echipă, compusă din 6 sau 7 participanți, va avea la dispoziție aproximativ 24h
pentru a crea un proiect urmând îndrumările mentorilor experți în dezvoltare durabilă locală.
Participanții la acest hackathon vor fi invitați să dezvolte soluții în legătura cu una din următoarele
temele, referitoare la mizele tranziției spre economia circulară:
1) Dezvoltarea sistemului de colectare a deșeurilor;
2) Infrastructuri, investiții și performanțe în tratarea deșeurilor (trecerea de la deșeuri
la materii prime secundare);
3) Producerea și transformarea materiilor prime secundare: plan de dezvoltare a
colectivităților locale (parc de activități, reabilitarea siturilor industriale istorice,
subvenții publice, etc.);
4) Cercetare și dezvoltare: producerea de ambalaje (proiectare eco, ambalare
inteligentă, materiale, ciclu de viață, etc.);
5) Comunicare și sensibilizarea la bunele practici a consumatorilor și/sau companiilor;
6) Abordare colaborativă și participativă în interacțiunea cu societatea civilă;
7) Instrumente digitale și platforme de date în serviciul politicilor publice;
8) Mecanisme de compensație pentru a face față oponenților locali (sau cum să
răspundem „sindromului NIMBY”).
Organizatorii hackathon-ului din cadrul Întâlnirile Europene din Transilvania vor face o selecție a
candidaturilor trimise la Ambasada Franței în România. De asemenea, doritorii pot să trimită, odată cu
candidaturile, și propuneri de proiecte sau de teme.
Participanților li se vor comunica mai multe informații cu câteva zile înainte de eveniment pentru a li
se preciza contextul și așteptările organizatorilor de la proiectele care se vor dezvolta pe parcursul
hackathon-ului. O pagină de Facebook și un cont de Twitter vor deschide discuțiile, care vor fi apoi
continuate de participanții la eveniment.
In fine, un juriu compus din specialiști va evalua prototipurile realizate de fiecare echipă și va desemna
un proiect câștigător care va fi anunțat la închiderea Întâlnirilor Europene din Transilvania.
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4. Programul evenimentului

Ziua 1
15 aprilie 2019
8.00 - 08.30

Primirea participanților

8.30 – 10.00

Sesiune plenară: Deschiderea Întâlnirilor Europene din Transilvania și
prezentarea temelor:
1. Marile mize și vocabularul economiei circulare
2. Formarea echipelor (9h15 – 10h)

Lansarea lucrărilor pe echipe
10.00

Fiecare echipă se instalează în spațiul său de muncă

12.30

Bufet la fața locului

17.00 – 19.00

Prima prezentare a proiectelor în fața echipei de mentori

19.30

21.00

Bufet la fața locului

Continuarea lucrărilor pe echipe
Posibilitatea de a continua lucrările toată noaptea

Ziua a 2-a
16 aprilie 2019
7.00 – 10.00

Continuarea și finalizarea lucrărilor pe echipe

10.00 – 12.00

Prezentarea prototipurilor în fața juriului de specialiști, urmată de deliberarea
acestora

12.00 – 13.00

Sesiunea plenară: anunțul referitor la proiectul câștigător și
concluziile Întâlnirilor Europene din Transilvania 2019

13.00

Bufetul de închidere oferit de Primăria Cluj-Napoca
6

5. Actorii hackathon-ului
Întâlnirile Europene din Transilvania vor reuni în acest an participanți cu profiluri diverse și variate.
Se dorește pluridisciplinaritate și multitudine de puncte de vedere pentru a hrăni căutarea de soluții în
jurul problematicilor inerente tranziției spre economia circulară din România.

a) Echipe pluridisciplinare
Experții din primării și din structurile județene, aleșii locali, dezvoltatorii, designerii, cadrele
universitare, studenții și reprezentanții companiilor și ONG-urilor – adică aproximativ cincizeci de
participanți – vor fi împărțiți în 7 echipe. Acestea vor cerceta pentru a crea un proiect novator care să
răspundă obiectivelor dezvoltării locale din punct de vedere tranziție spre economia circulară și
dezvoltarea durabilă.
Fiecare echipă își va desemna un purtător de cuvânt care, la finalul celor 24h, va prezenta proiectul
imaginat în fața unui juriu compus din specialiști. Același purtător de cuvânt va avea rolul de
intermediar între echipa sa și organizatorii hackathon-ului.

b) Echipa de mentori
Mentorii vor aduce clarificări și vor ghida echipele pe tot parcursul hackathon-ului. În prealabil, vor fi
desemnați de Ambasada Franței în România pe criteriul experienței și expertizei în domeniul
economiei circulare, al tranziției energetice, al ingineriei de proiect sau al digitalului. Rolul acestora
este de a furniza clarificări participanților la hackathon, în vederea realizării prototipurilor de către cei
de pe urmă.
Astfel, pe parcursul celor 24h de competiție, mentorii vor trece de la o echipă la alta pentru ca acestea
să profite de îndrumările și experiența mentorilor. Îi vor consilia și briefa și pe „purtătorii de cuvânt”
de la fiecare echipă pentru a-i ajuta să-și pună proiectul în cea mai bună lumină.

c) Juriul
Un juriu compus din experți va evalua proiectele prezentate de către echipe și îl va alege pe cel mai
convingător. Își va prezenta opțiunea în cadrul sesiunii plenare de miercuri, 16 aprilie, marcând
închiderea Întâlnirilor Europene din Transilvania 2019.
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6. Cum vă înscrieți la Întâlnirile Europene din Transilvania 2019?
Solicitarea dumneavoastră de înscriere trebuie să conțină formularul de candidatură anexat (în
franceză sau în română) completat și să ofere informații referitoare la motivația participării.
Candidatura dumneavoastră poate să includă o propunere de subiect/proiect de abordat în cadrul
Întâlnirilor Europene din Transilvania 2019.
Participanții la Concurs se angajează să completeze formularul de candidatură cât mai fiabil și mai
precis posibil.
Candidaturile și propunerile de proiecte vor fi supuse unei selecții efectuate de către Ambasada Franței
în România pe baza următoarelor criterii:
•
•
•

Prezentarea motivațiilor;
Domeniul de expertiză și experiența;
Pertinența eventualei propuneri de proiect/temă.

Selecția candidaturilor dorește să garanteze diversitatea profilurilor și o reprezentare geografică și
profesională echilibrată. Cunoașterea limbii franceze și/sau engleze pentru acest hackathon este
indispensabilă.

7. Contacte

Formularul de candidatură se va trimite pe mail, înainte de
Duminica 31 martie 2019
către Serviciul de Cooperare al Ambasadei Franței în România:
Tel. : +40 (0) 374 125 263 / +40 (0) 374 125 266
Adrese de mail : clement.fabreguettes@diplomatie.gouv.fr și
ana-maria.boghean@diplomatie.gouv.fr
Facebook : @RencontresDeTransylvanie
Twitter : @RET_Romania
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