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Epuizarea resurselor naturale de apă, cauzată de un cumul de factori precum 
consumul excesiv, degradarea mediului și schimbările climatice, poate fi cauza 
principală a migrației populației. 
 (UN, 2018) 

Mai mult de 80% din apa uzată menajeră este descărcată direct în 
râuri sau mări, fără a trece printr-un proces de epurare.  
(UNESDOC, 2017) 

APA – CIFRE ȘI DATE 

3 din 10 oameni nu au acces la servicii de alimentare cu apă 
potabilă și 6 din 10 oameni nu au acces la servicii de  
canalizare. ( UN, 2018)  

Peste 2 miliarde de oameni locuiesc în 
țări cu risc înalt de deficit de apă. 
(UN, 2018) 
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DE LA O ECONOMIE LINIARĂ LA UNA CIRCULARĂ 
Piramida economiei circulare (value hill): importanța revalorificării 

SHARING INNOVATION 

Sursa: Circular Economy – Master Circular business with the Value Hill, Sustainable finance lab et al (2016) 
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STRATEGII PENTRU UN BUSINESS CIRCULAR 
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Sursa: PWC 

3 Principii 10 Strategii corespunzătoare 
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SPRE O ECONOMIE CIRCULARA 
SMART A APEI 

Sursa: Finnish Environment Institute SYKE, syke.fi 

Obiectivul de Dezvoltare Durabilă 6 „Apă 
curată și sanitație” 
 
 
O economie circulară poate oferi accesul 
universal și echitabil la alimentarea cu apă 
potabilă, la un preț accesibil tuturor oamenilor, 
prin dezvoltarea unor tehnologii precum: 
 
• Tehnologii de tratare a apei la scară mică; 
• Desalinizare; 
• Transformarea efluentului din stațiile de 
epurare în sursă de apă potabilă 
 

Principiile Economiei Circulare Water-Smart 
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PROVOCĂRILE STIMULEAZĂ INOVAȚIA CIRCULARĂ 
Spațiu și resurse limitate: un laborator viu pentru o economie circulară 
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Caracteristicile mediului înconjurător din Olanda i-a 
învățat pe locuitori să colaboreze și să inoveze 
 
• Managementul Apei - 30% sub nivelul mării 
 
• Având o populație numeroasă, un grad mare de 
urbanizare și fiind o superputere agricolă, Olanda a fost 
nevoită să rezolve problemele de mediu încă de la inceput 
 
• Având spațiu și resurse naturale limitate, au fost nevoiți 
să colaboreze și să găsească soluții locale, scalabile pentru 
reutilizarea resurselor  
 
• Învățare prin muncă 



PHARIO – BIOPLASTIC din apă reziduală  

Folosirea microorganismelor și bacteriilor din apa reziduală pentru producția 
de bioplastic PHA, transformarea apei uzată menajeră în sursă de materie 
primă 
www.phario.eu 



FOSVAATJE – RECUPERAREA FOSFATULUI 

Recuperarea fosfatului din apele reziduale generate în Amsterdam duce la 
economisirea a 400.000 Euro și la echivalentul fertilizării a 10.000  de 
terenuri de fotbal pe an 
https://www.saniwijzer.nl/projecten/fosvaatje/detail=87 



HYDREA THERMOPIPE – ENERGIA DIN CANALIZARE 

www.heijmans.nl/nl/hydrea-thermpipe 

Sisteme de canalizare și soluții de recuperare a 
căldurii latente din apa uzată menajeră, 
transformând-o în sursă de energie sustenabilă 



VITENS – AMELIORATORI DE SOL 

www.vitens.com 

Produsele secundare obținute în urma procesului de tratare a apei 
potabile sunt separate și vândute ca amelioratori naturali de sol, 
economisind bani și ajutând la fertilizarea solului 



ZERO BRINE – RECUPERARE RESURSELOR DIN APA SALINA 

Transformarea apelor reziduale industriale în 
apă curată și minerale 

https://zerobrine.eu 



WATER SQUARE – Rotterdam 

O piață goală și monotonă a fost transformată într-o 
zonă de recreere, având și funcția de colectare a apei 
de ploaie. 
www.urbanisten.nl Activități recreative desfășurate în Water Square (de sus 

în jos): în timpul sezonului uscat, sezonul umed, foarte 
umed și iarna. 



 Smart Roof 2.0 

PROIECTUL SMARTROOF 2.0 

Sistemul de acoperiș verde permite plantarea a zeci de specii de plante, 
precum și colectarea, stocarea și reutilizarea apei de ploaie.  

www.projectsmartroof.nl 



PROIECTUL 
SMARTROOF 2.0 

Evaporare Captare 

Drenare Irigare 

Stocare și 
Transport 



CONCLUZII 

• Economia Circulară este o realitate a zilelor noastre 

• Multe afaceri o aplică deja 

• Se regăsește atât în țările dezvoltate, cât și în cele în curs de dezvoltare 

• Este o oportunitate, este despre piețele viitorului și continuitate 

• Avem nevoie de inovare și dezvoltare rapidă, însă mediul de afaceri nu le poate 

realiza singur 

• Avem nevoie de implicarea tuturor părților 

 
SHARING INNOVATION 



PROVERB AFRICAN 

“Dacă vrei să ajungi repede, mergi singur. 
Dacă vrei să ajungi departe, mergeți 
împreună.” 
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ALĂTURĂ-TE COMUNITĂȚII 
CIRCULARE GLOBALE 

 
www.hollandcircularhotspot.nl 

info@circularhotspot.nl 
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