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REZULTATUL STIINTIFIC
Fundamentarea teoretico-metodologică a conceptului de economie circulară

Dezvoltarea bazei teoreticometodologice a conceptului
economiei circulare

Analiza cadrului european și
national aferent economiei
circulare

Analiza experienței internaționale
cu scopul de preluare a bunelor
practici privind tranziția către o
economie circulară.

• A fost analizat conceptul, evoluția și semnificația economiei circulare prin sistematizarea
abordărilor conceptuale ale ecologiei, mediului, dezvoltării durabile și economiei circulare
(abordarea clasică, neoclasică, a dezvoltării durabile, abordarea economiei circulare)
• A fost identificat modelul teoretic al economiei circulare și efectele realizării acestuia prin
descrierea mecanismului si principiilor economiei circulare
• Au fost identificate principalele instrumente si indicatori ai economiei circulare

• A fost analizat cadrul European legislativ aferent economiei circulare, care include Directivele UE, Planul
de actiuni UE, cadru de monitorizare pentru economia circulară. Strasbourg, (2018) Pactul Ecologic
European, Planul de acțiune privind economia circulară Pentru o Economie mai curată și mai competitivă.
Strasbourg, 11.3.2020
• A fost efectuată analiza cadrului legislativ-normativ național (Strategia de mediu pentru anii 2014-2023 şi a
Planul de acțiuni pentru implementarea acesteia prin HG nr.301 din 24.04.2014; Programul Naţional de
Eficienţă Energetică 2011-2020 Strategia energetică a Republicii Moldova până în 2030; Strategia de
gestionare a deșeurilor pentru anii 2013-2027), alte Proiecte din cadrul programului „Ecologizarea
economiei în Vecinătatea Estică”: Reforma fiscală de mediu, Dezvoltarea economiei verzi, Elaborarea
politicilor de consum şi producţie durabilă, Guvernarea deşeurilor, Crearea stimulentelor de piaţă pentru
produsele ecologice etc.

• A fost efectuată analiza studiilor de caz (istorii de succes, pe țări):
• 1. Politici promovate de Guverne de stimulare a tranziției la economia circulara
• 2. Experiența așa țări ca Finlanda, Austria, Olanda, Belgia, Danemarca, Franța,
Germania,etc.
• 3. Managementul deșeurilor

Curricula Unității de curs la masterat, anul 2 ”Economia circulară”, aprobată la sedința Consiliului
FIEB, UTM nr. 3 din 23.11. 2020

