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CUVÂNT ÎNAINTE  
 

Dezvoltarea durabilă și protecția împotriva modificărilor climatice se regăsesc printre temele 
centrale ale secolului nostru. Se constată că omenirea a atins un punct al evoluției sale, în care 
se impune folosirea judicioasă a resurselor de natură biologică pentru a nu periclita biosfera, 
concomitent cu asigurarea unei bunăstări a populației și a dreptului acesteia la dezvoltare. În 
opinia specialiștilor, bioeconomia ar reprezenta un liant între economie și ecologie, care ar facilita 
dezvoltarea într-o manieră durabilă a societății.  

Pentru a veni în sprijinul statelor membre din această perspectivă, Comisia Europeană susține  
dezvoltarea tehnologiilor inovatoare, elaborarea strategiilor / foilor de parcurs naționale (și 
regionale), precum și schimbul de cunoștințe ca instrumente de promovare a bioeconomiei. Cea 
mai importantă sursă de finanțare pentru CI (Cercetare & Inovare) legată de bioeconomie la 
nivelul UE o reprezintă Programele Cadru Europene pentru Cercetare și Dezvoltare Tehnologică.  

Astfel, proiectul Bio-based strategies and roadmaps for enhanced rural and regional development 
in the EU (BE-Rural)1, finanțat din programul Orizont 2020, a fost dezvoltat cu scopul de a susține 
realizarea strategiilor și foilor de parcurs ale bioeconomiei regionale care promovează o utilizare 
sustenabilă a ecosistemelor agricole, silvice și marine.2 Pentru aceasta, au fost analizate anumite 
zone pilot, cu potențial bioeconomic generos, respectiv: Regiunea Stara Zagora din Bulgaria, 
Regiunile Kurzeme (Curlanda) și Vidzeme din Letonia, Regiunea Strumica din Macedonia de 
Nord,  Laguna Szczecin și Laguna Vistula din Polonia precum și județul Covasna din România.  

Abrevierea proiectului (BE-Rural) exprimă un îndemn comportamental, în sensul prețuirii tradițiilor 
și resurselor, dar și pentru promovarea firească a acțiunilor care să fie în concordanță cu cerințele 
unei dezvoltări durabile chiar și la nivelul celor mai mici comunități. În acest spirit, a fost pregătită 
și Foaia de parcurs pentru o strategie în domeniul bioeconomiei a județului Covasna.  

In calitate de facilitator al zonei pilot selectate pentru România, în cadrul proiectului BE-Rural, 
Institutul de Prognoză Economică (IPE) – aparținând Academiei Române, a elaborat Foaia de 
parcurs pentru o strategie în domeniul bioeconomiei a județului Covasna, pe baza unui demers 
științific susținut de colectivul de cercetare, a contribuțiilor aduse de membrii echipei ASIMCOV – 
Asociația Întreprinderilor Mici și Mijlocii Covasna (parte regională de interes afiliată proiectului 
BE-Rural) și a consultărilor efectuate pe parcursul a numeroase seminarii și întâlniri cu 
reprezentanți locali ai mediului de afaceri, ai autorităților publice, ai mediului academic precum și 
ai societății civile.  

Realizarea Foii de parcurs pentru o strategie în domeniul bioeconomiei a județului Covasna se 
bazează de asemenea, pe colaborarea îndelungată din cadrul unor proiecte anterioare europene 
dintre IPE și actori locali, și  a fost puternic impulsionată de clusterele de inovare, care sunt bine 
reprezentate în zonă. Obiectivul principal al documentului este de a promova un mod de viață 

                                                 
1 Derulat în perioada 2019 – 2022, https://be-rural.eu/ 
2 Deliverable D2.5., p. 16, https://be-rural.eu/wp-content/uploads/2020/07/BE-Rural_D2.5_Handbook_RO.pdf 

https://be-rural.eu/
https://be-rural.eu/wp-content/uploads/2020/07/BE-Rural_D2.5_Handbook_RO.pdf
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calitativ și durabil în regiune prin stabilirea de acțiuni specifice pentru dezvoltarea rurală 
armonizată, incluziunea socială și eco-inovarea. 

Prezentul document se înscrie pe linia inițiativelor de dezvoltare durabilă din județul Covasna. În 
contextul reformelor ample pe planuri multiple desfășurate la nivel european și implicit regional, 
considerăm ca fiind oportună implementarea de către actorii locali a planului de acțiuni prefigurat 
de echipa de lucru implicată în proiectul BE-Rural. 

 

Dr. Carmen Beatrice Păuna 

Institutul de Prognoză Economică (IPE) 

Academia Română 

Partener regional BE-Rural  
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SINTEZA  
 

Foaia de parcurs pentru o strategie în domeniul bioeconomiei a județului Covasna reprezintă un 
document elaborat de Institutul de Prognoză Economică (IPE), aparținând Academiei Române, 
ca partener regional al proiectului “Bio-based strategies and roadmaps for enhanced rural and 
regional development in the EU“(BE-Rural)3, finanțat din programul Orizont 2020 ca urmare a 
eforturilor depuse la nivel European de susținere a zonelor cu potențial bioeconomic.  

Procesul de elaborare a acestui document s-a desfășurat în contextul derulării unor alte proiecte 
europene similare, dintre care semnalăm “BioEastUp Project – Advancing Sustainable Circular 
Bioeconomy in Central and Eastern European countries”4, care este dedicat Strategiilor Naționale 
de Bioeconomie din țări ale spațiului central și est-european, inclusiv România. Aceasta denotă 
oportunitatea demersului efectuat de consorțiul proiectului BE-Rural, putând fi anticipate astfel 
beneficiile pentru comunitățile locale vizate.     

Județul Covasna, situat în Regiunea Centru a României, beneficiază de o abundență de resurse 
naturale, care susțin promovarea bioeconomiei, precum: biomasă, ape minerale, lemn, rapiță, 
cereale, șeptel și resurse pentru textile.  

De altfel, județul Covasna reprezintă o zonă a României care are numeroși promotori ai 
bioindustriilor, tocmai ca urmare a resurselor naturale, dar și a mentalității localnicilor de a-și 
conserva și proteja habitatul natural.  

Potențialul bioeconomic al județului Covasna constă în resursele sale naturale, dar și în rețeaua 
sa densă de organizații interesate, formată din incubatoare de afaceri și clustere, care beneficiază 
de acțiunile desfășurate de Grupurile de Acțiune Locală (GAL), în ultimul deceniu. Județul 
Covasna are o puternică identitate culturală, tradițiile locale fiind cultivate cu grijă: băi termale, 
mofete și meșteșuguri tradiționale. 

Județul Covasna are un potențial considerabil de dezvoltare a bioeconomiei-circulare pe baza 
structurii sale economice: toate sectoarele de producție primară (agricultura, silvicultură, pescuit 
și acvacultură) sunt bine reprezentate în economia locală, precum și energia verde, creșterea 
animalelor, prelucrarea lemnului și producția de mobilier, textile, îmbrăcăminte și tricotaje, 
prelucrarea alimentelor (carne și lapte) și turism. 

Deși România nu are încă o strategie națională de bioeconomie, Strategia Regională de 
Specializare Inteligentă a Regiunii Centru (2021–2027) abordează 5 teme intersectoriale, inclusiv 
tema economiei durabile, cu următoarele trei subdiviziuni: a) economia colaborativă, b) economia 
circulară și c) lanțuri valorice locale. În plus, referiri la bioeconomie sunt făcute în Planul de 
dezvoltare regională al Regiunii Centru 2021–2027. Această tendință regională trans-sectorială 
este în concordanță cu eforturile naționale, în care se implică mai multe instituții guvernamentale, 
precum Departamentul pentru Dezvoltare Durabilă al Guvernului, Ministerul Agriculturii, Ministerul 

                                                 
3 https://be-rural.eu/ 
4 https://bioeast.eu/bioeastsup/ 

https://be-rural.eu/
https://bioeast.eu/bioeastsup/
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Mediului și Ministerul Economiei. În plus, există și strategii naționale legate de bioeconomie: 
Strategia de dezvoltare a sectorului agroalimentar pe termen mediu și lung 2020–2030 și 
Strategia României pentru Competitivitate 2021-2027.  

Procesul de elaborare a Foii de parcurs a demarat cu formarea unei baze de date conținând 
actorii locali relevanți, pentru care IPE a colaborat cu ASIMCOV - Asociația Întreprinderilor Mici 
și Mijlocii Covasna (parte regională de interes afiliată proiectului BE-Rural). În acest fel, s-a 
evidențiat o cooperare eficientă și existența rețelelor între toți actorii locali relevanți pentru 
procesul de elaborare a Foii de parcurs pentru o strategie în domeniul bioeconomiei a județului 
Covasna. Având în vedere caracteristicile Covasnei (zonă de munte, densitate foarte mică și 
îmbătrânire a populației), au fost aplicate principiile cheie ale BE-Rural pentru dezvoltarea unei 
foi de parcurs participative, și anume co-crearea, deschiderea și incluziunea, durabilitatea și 
transparența. De menționat că, localnicii sunt familiarizați cu acțiunile de consultare publică, 
având în vedere elaborarea strategiilor anterioare regionale și naționale. De exemplu, dezvoltarea 
Strategiei Regionale de Specializare Inteligentă s-a bazat pe un program exploratoriu de jos în 
sus coordonat prin Mecanismul de descoperire antreprenorială condus de Agenția de Dezvoltare 
Regională Centru. 

Procesul de dezvoltare a Foii de parcurs s-a bazat pe o abordare participativă, adică pe 
implicarea părților interesate locale/regionale. Acest proces are un puternic caracter calitativ și se 
bazează pe principiul că „specialiștii intervievați (peers)” știu mai multe despre aspectele 
relevante ale propriului domeniu de competență și regiune decât datele statistice, care-și pot 
pierde din exactitate, la momentul consultărilor. Cu toate acestea, datele statistice privind 
potențialul bioeconomiei regionale nu au fost neglijate și au fost utilizate pentru validarea 
rezultatelor calitative. Abordarea „cantitativ urmează calitativ” contribuie, de asemenea, la 
construirea spiritului de echipă și a responsabilității grupului de părți interesate al cărui rol este 
crucial în implementarea, monitorizarea continuă și evaluarea foii de parcurs. 

Elaborarea Foii de parcurs pentru o strategie în domeniul bioeconomiei a județului Covasna a 
cuprins trei faze, acoperind o perioadă de un an (septembrie 2020 până în septembrie 2021). 

Într-o primă fază, procesul de elaborare a Foii de parcurs a fost lansat printr-un atelier care a fost 
organizat în contextul unei conferințe internaționale organizate în Stațiunea St Konstantin & Elena 
din Bulgaria în data de 28.09.2020 și care s-a concentrat pe tema bioeconomiei ca motor pentru 
creșterea verde, durabilă și incluzivă. Acesta a fost conceput ca o întâlnire interactivă printr-o 
platformă de comunicare online care facilitează schimbul de cunoștințe și expertiză privind cele 
mai bune practici în bioeconomiile diferitelor regiuni ale UE. Atelierul s-a concentrat pe colectarea 
de idei și schimbul de cunoștințe între regiunile europene pentru a facilita elaborarea strategiilor 
regionale de bioeconomie. Atelierul a fost organizat ca un joc de brainstorming despre subiectele 
specifice bioeconomiei. De exemplu, pentru a convinge producătorii locali să opereze în domeniul 
bioeconomiei, participanții au identificat următoarele soluții: oferirea de stimulente financiare; 
sprijinirea lor în elaborarea unui plan de afaceri viabil; implementarea politicilor de achiziții publice 
adecvate; și diseminarea exemplelor de bune practici. 

În cadrul atelierului, au fost definite următoarele obiective pe termen lung: noi lanțuri valorice și 
acces la noi piețe; economia circulară; reziliența multidimensională a societății umane; siguranța 
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alimentară; și utilizarea 100% a biotehnologiilor până în anul 2050. Aceste rezultate au 
reprezentat un set de idei inițiale pentru a doua fază, „Atelierele de evaluare inter pares”.  

În cea de-a doua fază, au fost organizate mai multe întâlniri cu Grupul de Lucru al Părților 
Interesate (GPLI), în vederea elaborării unei matrice logice, care reprezintă un instrument auxiliar 
utilizat frecvent în procesul de elaborare a documentelor strategice. Pe măsură ce au fost 
completate datele / informațiile necesare, s-a obținut o imagine sintetică pentru județul Covasna 
în ceea ce privește obiectivele, perioada de referință, indicatorii, referințele și premisele. Matricea 
logică a combinat rata impactului cu rata importanței acestor elemente. Participanții la reuniunile 
GPLI au fost rugați să acorde trei voturi pentru elementele cele mai importante, respectiv cu cel 
mai puternic impact ale matricei, menționate mai sus. După procesarea votului, s-au obținut 
datele necesare completării matricei logice. Moderate de IPE, evenimentele au fost dedicate 
formulării obiectivului general, obiectivelor strategice, obiectivelor operaționale, activităților, 
rezultatelor, evaluării riscurilor și măsurilor de monitorizare. În paralel cu atelierele de evaluare 
inter pares, în cadrul evenimentelor BE-Rural dedicate Foii de parcurs, au fost organizate și alte 
evenimente precum seminarii de cunoaștere și consolidare a capacităților și evenimente 
educaționale, care au contribuit la fundamentarea foii de parcurs pentru bioeconomie. 

În faza finală, pe baza matricei logice a fost elaborat prezentul document intitulat Foaia de parcurs 
pentru o strategie în domeniul bioeconomiei a județului Covasna. Acest document ține cont de 
situația actuală a bioeconomiei circulare în județul Covasna, descriind în detaliu planul de acțiuni 
pentru atingerea obiectivelor, precum și monitorizarea și guvernarea.  

Optzeci și trei de părți interesate au participat la seminariile și întâlnirile dedicate elaborării Foii 
de parcurs,  contribuind activ la realizarea acestui document, iar un total de o sută optzeci și unu 
de părți interesate regionale au participat la activitățile mai ample ale proiectului BE-Rural, inclusiv 
seminarii de consolidare a capacităților și activități de dezvoltare a modelelor de afaceri adecvate 
bioindustriilor, care au fost organizate de-a lungul procesului de elaborare a Foii de parcurs. 

 

Schița Foii de parcurs 

Covasna reprezintă leagănul procesului de clusterizare (clustering) din România. Mai multe 
clustere (Pro Wood, Green Energy, Transylvania Textile & Fashion, AgriFood Covasna etc.) fac 
parte din Incubatorul de Afaceri Sfântu Gheorghe, care reprezintă principalul actor de inovare din 
regiune. Acestea vor beneficia în primul rând de Foaia de parcurs din domeniul bioeconomiei, în 
timp ce Asociația IMM-urilor din județul Covasna (ASIMCOV) va asigura monitorizarea și 
guvernarea acesteia. 

În cazul județului Covasna, actorii regionali sunt conștienți de urgența dezvoltării unei foi de 
parcurs pentru bioeconomie; iar această necesitate a devenit și mai evidentă odată cu pandemia, 
toate afacerile fiind afectate de oprirea temporară, dar completă a economiei românești (nu doar 
în regiunea Covasna). Lipsa instituțiilor și rețelelor orientate spre bioeconomie împiedică 
dezvoltarea acesteia în Covasna, deși este o regiune cu un profil bioeconomic puternic, având în 
vedere resursele naturale și patrimoniul său. Astfel, Foaia de parcurs pentru o strategie în 
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domeniul bioeconomiei a județului Covasna evidențiază acțiunile din zonele trans-sectoriale care 
pot fi apoi duse mai departe de către organizațiile de cluster și reprezentanții instituțiilor relevante. 

Pe baza cunoștințelor generate de cele mai importante părți interesate locale în timpul procesului 
participativ, documentul urmează o structură logică: 1) context regional; 2) metodologie; 3) plan 
de acțiune; și 4) monitorizare, evaluare și guvernare. Contextul regional se referă la analiza 
nevoilor pieței și a condițiilor locale și la identificarea modelelor de afaceri promițătoare (la scară 
mică) pentru bioindustrii. Situația actuală din județul Covasna descrisă în acest prim capitol este 
evaluată, pe lângă alte surse, utilizând în principal analiza BE-Rural PESTEL5 și rezultatele 
obținute în urma procesării chestionarelor SAT6. 

Conform metodologiei bazate pe matricea logică prezentată mai sus, obiectivele identificate care 
au fost preluate în Foaia de parcurs sunt următoarele: 1) Obiectiv general: Un mod de viață 
calitativ și sustenabil în regiune; 2) Obiective strategice: a) Dezvoltare rurală armonioasă; b) 
Regiune responsabilă social și c) Avantaje competitive datorită eco-inovării; și 3) Obiective 
operaționale: a) Crearea unor modele de afaceri bioeconomice (”1 sat 1 MW”, model bazat pe o 
opțiune tehnologică la scară mică care asigură alimentarea autonomă cu energie pentru nevoi 
civile și industriale); și b) Sprijin pentru educație și cultura cooperării pentru implementarea 
proceselor bioeconomice regionale. În corelare cu obiectivele operaționale identificate, acțiunile 
care trebuie dezvoltate în sectoarele analizate sunt menționate în capitolul al treilea. Concret, 
provocarea asigurării unui mod de viață calitativ și sustenabil în regiune trebuie abordată atât în 
componenta economică a acesteia prin dezvoltarea modelelor de afaceri ale bioeconomiei 
circulare, cât și în consolidarea capitalului uman, în susținerea culturii cooperării ca o condiție 
prealabilă pentru implementarea bioeconomiei circulare. În plus, este nevoie de o dezvoltare 
rurală-urbană armonioasă, actualizarea infrastructurii de toate tipurile, accelerarea incluziunii 
minorității rome, sprijinirea inițiativelor de responsabilitate socială și inovare socială. 

Ultimul capitol este dedicat monitorizării, evaluării și guvernării. Ca actor local activ implicat pe 
parcursul întregului proces participativ de elaborare a Foii de parcurs, Asociația IMM-urilor din 
Covasna (ASIMCOV) are capacitatea de a monitoriza în continuare implementarea Foii de 
parcurs pentru o strategie în domeniul bioeconomiei a județului Covasna. 

Foaia de parcurs prezintă o abordare de jos în sus; activitățile vor fi implementate în principal de 
părțile interesate regionale reunite prin mai multe inițiative de parteneriat public-privat (PPP) 
privind infrastructura afacerilor, finanțarea proiectelor comune și măsuri de consolidare a 
capacităților, inclusiv transferul internațional de bune practici. În acest sens, o cooperare mai 
strânsă cu Consiliul Județean Covasna și Primăria Municipiului Sfântu Gheorghe este de cea mai 
mare importanță. 

Pe fondul Strategiei de Specializare Inteligentă a Regiunii Centru, care pune accent atât pe rolul 
clusterelor ca motoare ale redresării economice verzi, digitale și rezistente, cât și al bioeconomiei 
ca una dintre specializările inteligente din regiune, finanțarea strategiei în domeniul bioeconomiei 

                                                 
5 PESTEL este un acronim pentru factori politici, economici, sociali, tehnologici, de mediu și juridici 
6 SAT este un acronim pentru Self-Assessment Tool (Instrument de Auto-Evaluare) al Comisiei Europene 
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ar putea fi asigurată prin fondurile Programului Operațional Regional precum și ale Planului 
Național CDI, Orizont Europa, INTERREG Europa etc. Pe aceeași linie de gândire, cronologia 
strategiei este aliniată cu perioada generală de programare la nivel UE, național și regional (2021- 
2027). 

 

Pașii următori 

Realizarea unei bioeconomii circulare durabile necesită un efort substanțial atât al autorităților 
publice, cât și al reprezentanților din industrie. Economia circulară este una dintre prioritățile de 
dezvoltare ale Regiunii Centru în care se află județul Covasna, fiind și o temă atent analizată în 
procesul de pregătire a perioadei de programare 2021-2027. În aceste condiții, Foaia de parcurs 
pentru strategia în domeniul bioeconomiei a județului Covasna capătă o semnificație sporită. 
Așadar, cu ocazia ultimelor întâlniri cu GLPI desfășurate în septembrie 2021 și care au fost 
dedicate elaborării documentului, s-a discutat despre crearea unui panel regional de bioeconomie 
permanent al părților interesate din județul Covasna. Acest nucleu de oameni preocupați de 
promovarea bioeconomiei va prezenta rezultatele proiectului BE-Rural la viitoarele evenimente 
regionale, căutând sinergii cu inițiative locale similare. De asemenea, se vor lansa acțiuni-pilot 
pentru dezvoltarea bioeconomiei (de exemplu, managementul deșeurilor, stocarea carbonului în 
sol, etc.) în zonele rurale neimplicate în proiectul BE-Rural. 

Foaia de parcurs elaborată în cadrul proiectului BE-Rural poate fi asimilată cu un document de 
referință atât pentru alte proiecte inițiate la nivel local, cât și pentru consolidarea bazei de 
cunoștințe și înțelegere a domeniilor specifice bioeconomiei, precum și pentru promovarea 
bunelor practici privind funcționarea bioeconomiei în limite ecologice sigure. 

Implicarea activă a clusterelor din județul Covasna în bioeconomia circulară durabilă va stimula 
creșterea în mediul rural și va contribui la crearea de locuri de muncă, în special la stoparea 
migrației tinerilor. Foaia de parcurs s-a dorit să fie un ghid practic pentru actorii locali, în efortul 
lor de a valorifica potențialul bioeconomic vast al județului Covasna. 
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INTRODUCERE 
 

Comisia Europeană definește bioeconomia ca fiind un concept care acoperă „toate sectoarele și 
sistemele care se bazează pe resurse biologice (animale, plante, microorganisme și biomasă 
derivată, inclusiv deșeuri organice), funcțiile și principiile acestora. Include și interconectează 
ecosistemele terestre și marine și serviciile pe care le oferă acestea; toate sectoarele de producție 
primară care utilizează și produc resurse biologice (agricultură, silvicultură, pescuit și 
acvacultură); și toate sectoarele economice și industriale care utilizează resurse și procese 
biologice pentru a produce alimente, furaje, bioproduse, energie și servicii. Pentru a avea succes, 
bioeconomia europeană trebuie să aibă în centru durabilitatea și circularitatea. Acest lucru va 
conduce la reînnoirea industriilor, la modernizarea sistemelor noastre de producție primară, la 
protecția mediului și va spori biodiversitatea” (Comisia Europeană 2018).7 

Biomasa este definită ca „fracția biodegradabilă a produselor, deșeurilor și reziduurilor de origine 
biologică din agricultură (inclusiv substanțe vegetale și animale), din silvicultură și din industriile 
conexe, inclusiv piscicultură și acvacultură, precum și fracția biodegradabilă a deșeurilor 
industriale și municipale” (Comisia Europeană 2009).8 

Bioeconomia are un potențial enorm de a crea noi locuri de muncă la nivel local, datorită unor 
întreprinderi inovatoare. Acestea se bazează pe cooperarea sporită dintre mediul academic, 
industrie, decidenții la nivel de politici și societatea civilă. Dezvoltarea bioeconomiei contribuie și 
la îndeplinirea Obiectivelor de Dezvoltare Durabilă ale Organizației Națiunilor Unite (ODD ale 
ONU). În sfârșit, bioeconomia își propune să pună bazele unui mod de viață mai sănătos atât 
pentru oameni, cât și pentru animale9. 

Documentele aferente Foii de parcurs pentru strategia în domeniul bioeconomiei a județului 
Covasna vor fi integrate într-un cadru de politici regional/național mai amplu (de exemplu, 
strategia regională/națională privind specializarea inteligentă, strategia în domeniul bioeconomiei 
etc.) Aceste documente evidențiază acțiunile care trebuie întreprinse de o serie de actori, de 
exemplu, întreprinderi sau organizații de tip cluster. Acțiunile individuale depind de contextul 
regional (fluxurile de biomasă disponibile, modelele de afaceri identificate), însă sunt abordate 
următoarele aspecte: dezvoltarea sectorului de afaceri; capacități și activități de CDI; utilizarea 
diverselor fluxuri de finanțare disponibile la nivel UE, național și regional; sinergii cu alte domenii 
de politici, în special legate de dezvoltarea rurală și regională, precum și cu strategiile privind 
specializarea inteligentă; educație/informare pe tema durabilității; colaborarea internațională și 
schimbul de bune practici între regiuni10. Documentele aferente foii de parcurs sunt elaborate în 
dorința de a contribui la evaluarea intermediară a programelor privind politica de coeziune a UE, 
politicile vizând dezvoltarea rurală și pescuitul (FEDR, FSE+, FC, FEADR și FEPAM) pentru 

                                                 
7 BE-Rural, Deliverable 4.2., p. 8  
8 BE-Rural, Deliverable 2.5., p. 15 
9 BE-Rural, Deliverable 4.2., p. 8 
10 BE-Rural, Deliverable 4.2., p. 8 
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perioada 2021-2027, și la orice actualizare intermediară a S3 sau a strategiilor regionale de 
inovare în programele 2021-2027.11  

Procesul de elaborare în comun a unei foi de parcurs pentru strategia în domeniul bioeconomiei 
implică o interacțiune complexă între actorii regionali și cei locali. De asemenea, etapele unui 
astfel de proces necesită sensibilizarea și pregătirea acestor actori.12 

Comisia Europeană anticipează că bioeconomia va juca un rol esențial în stimularea redresării 
UE din criza COVID-19, de exemplu prin îmbunătățirea rezilienței și a competitivității, oferind 
soluții sistemice pe termen lung și asigurând o tranziție justă (CE 2020). Pe de altă parte, 
pandemia de COVID-19 oferă ocazia de a iniția schimbări sistemice la mai multe niveluri, inclusiv 
în sensul progresului către o bioeconomie sustenabilă și circulară. Însă, pentru ca acest potențial 
să se materializeze, trebuie să fie mai bine înțelese și abordate actualele obiective de politici 
contradictorii, de exemplu, cele referitoare la investițiile pe termen lung.13 

Județul Covasna este unul dintre promotorii bioindustriilor în România, și regiunea în care 
Institutul de Prognoză Economică (IPE) a fost implicat în numeroase proiecte UE. Potențialul 
bioeconomic al județului Covasna constă în resursele sale de biomasă și în rețeaua sa densă de 
factori care pot aduce o contribuție, formată din incubatoare de afaceri și clustere, care 
beneficiază de activitățile întreprinse timp de un deceniu de trei Grupuri de Acțiune Locală (GAL). 
Are o puternică identitate culturală, încă tributară tradițiilor locale, care sunt cultivate cu grijă: băi 
termale, mofete (emanații într-o regiune cu activitate vulcanică dispărută, conținând dioxid de 
carbon, azot și alte gaze) și meșteșugurile tradiționale. Covasna are un potențial considerabil de 
dezvoltare a economiei bio circulare, datorită structurii sale economice: toate sectoarele de 
producție primară (agricultură, silvicultură, pescuit și acvacultură) sunt bine reprezentate în 
economia locală, precum și energia verde, creșterea animalelor, prelucrarea lemnului și 
fabricarea mobilierului, industria textilă, confecții și tricotaje, prelucrarea alimentelor (carne și 
lapte) și turism.  

Elaborarea Foii de parcurs pentru o strategie în domeniul bioeconomiei a județului Covasna 
vizează consolidarea capacităților instituționale regionale de îmbunătățire a procesului decizional 
și a performanței administrative, creșterea implicării societății civile și a actorilor locali pentru 
elaborarea și implementarea eficientă a politicilor și consolidarea cooperării și cunoștințelor, astfel 
încât principiile bioeconomiei să devină efectiv parte componentă a vieții de zi cu zi în cadrul 
instituțiilor publice, IMM-urilor locale, ONG-urilor și a cetățenilor implicați, pentru a crea și dezvolta 
aplicații locale, în funcție de nevoi.  

Bunele practici descrise vor oferi părților interesate relevante din Covasna un instrument util, 
menit să le sprijine în procesul dificil de definire a strategiei în domeniul bioeconomiei locale. Mai 
mult, acestea pot fi utile oricărei persoane sau organizații care vizează procese de elaborarea a 

                                                 
11 BE-Rural, Deliverable 4.2., p. 8 
12 BE-Rural, Deliverable 4.2., p. 8 
13 BE-Rural, Deliverable 5.2., p. 7 
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unei strategii. În cele din urmă, demonstrează că excelența se regăsește chiar și în zone izolate, 
departe de curentul principal al inovației europene14. 

Trebuie menționat aici că este esențială consolidarea capacităților de cooperare ale tuturor 
părților interesate în acest sistem ce acoperă mai multe paliere, pentru a contribui la o mai bună 
coordonare a politicilor, pentru a învăța unii de la alții, pentru o mai bună aliniere a politicilor 
diferitelor regiuni și îmbogățirea cunoștințelor. Acest lucru este important în domeniul economiei 
circulare și al bioeconomiei, care acoperă tematici remarcabil de diverse, transsectoriale și foarte 
ample.  

                                                 
14 BE-Rural, Deliverable 4.2., p. 9 
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1 CONTEXT REGIONAL   
 

  Condițiile locale și potențialul bioeconomic 
 

Elaborarea și punerea în aplicare a unei foi de parcurs clare pentru strategia în domeniul 
bioeconomiei necesită o bază solidă pe care să se poată construi viitoarele activități de planificare 
și implicare a părților interesate (Figura 1). Unul dintre primii pași în conturarea acestei baze 
constă într-o analiză atentă a situației actuale și a dinamicii macro-mediului din regiunea 
Covasna. Concret, ne referim la examinarea condițiilor politice, economice, sociale, tehnologice, 
de mediu și juridice care influențează județul Covasna. Pe parcursul primului semestru al 
proiectului BE-Rural, IPE s-a implicat într-un exercițiu de cercetare colaborativă în care au fost 
conturați și analizați toți acești factori, folosind metodologia de analiză PESTEL.15  

 

 

Sursa: BE-Rural Deliverable 2.2., Figure 1, p. 10 

Figura 1 Factorii care influențează elaborarea și implementarea strategiei 
 

 

  

                                                 
15 BE-Rural, Deliverable 2.2., p. 10 
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Județul Covasna este situat în partea de sud-est a 
Transilvaniei, în Regiunea Centru a României. Acesta 
acoperă o suprafață de 3705 km2, reprezentând 1,55% 
din suprafața totală a țării. Reședința de județ este 
municipiul Sfântu Gheorghe. Covasna se numără 
printre cele mai mici județe din România, cuprinzând 
cinci orașe și având o populație de 220.840 de locuitori 
(1,04% din populația țării), din care 49,4% locuiesc în 
mediul urban. Cea mai mare parte a teritoriului face 
parte din categoria zonelor montane defavorizate, cu 
una dintre cele mai scăzute densități medii ale 
populației, comparativ cu media națională, și cu tradiții 
puternice care îi fac pe localnici dornici să își păstreze 
caracteristicile istorice și economice și să își conserve 
habitatul natural. Județul Covasna beneficiază de o 
serie de resurse naturale care susțin promovarea 
bioeconomiei, precum: abundență de ape minerale, 
lemn, rapiță, cereale, animale domestice și resurse 
pentru industria textilă. 

 

 

 

Sursa: https://pe-harta.ro/covasna/  

Figura 2 Harta județului Covasna  
 

 

 

 

Condiții economice 

În județul Covasna, 87% din suprafață reprezintă zone rurale, iar 13% zone urbane. În intervalul 
1990-2020, județul a pierdut 12% din populație. Potrivit celor mai recente date statistice, în 2019 
județul avea optzeci și două de mii de angajați, dintre care optsprezece mii lucrau în agricultură 
și gospodărirea pădurilor, douăzeci și șase de mii în industrie, mai ales în industria ușoară, 
precum industria textilă și cea alimentară. Cele mai puternice sectoare ale industriei alimentare 
sunt produsele lactate, producția de carne și apele minerale. Peste unsprezece mii de persoane 
lucrează în comerț, aproximativ patru mii de angajați activează în domeniul transporturilor și trei 
mii în turism. Rata șomajului în județul Covasna este de aproximativ 4%, ceea ce este în 
concordanță cu media națională.  

În 2018, PIB-ul pe cap de locuitor al județului Covasna a reprezentat 46% din media UE, 71,1% 
din media națională și 75% din media regională. Județul Covasna are un potențial turistic 
important și diversificat, cu mai multe subdomenii, care se bucura de multiple avantaje: turismul 
montan, turismul balnear, turismul cultural și agroturismul. Agricultura și silvicultura și-au redus 
semnificativ ponderea în valoarea adăugată brută la nivel județean de la 7,8% în 2008 la 4,5% în 
2017, iar ponderea sectorului construcțiilor a scăzut de la 10,6% la 5,5%. 

La nivelul județului Covasna, cea mai mare cantitate de deșeuri industriale a rezultat din 
prelucrarea lemnului, urmată de deșeurile agricole și de cele municipale. Covasna este una dintre 
cele mai importante zone balneare din România. Cu toate acestea, concentrarea rețelei de unități 
de primire turistică din județul Covasna este una dintre cele mai scăzute din țară.  
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Condiții sociale 

Județul Covasna se caracterizează prin disparități teritoriale mari în ceea ce privește nivelul de 
trai în mediul rural și urban, iar dezvoltarea socială și economică a zonelor rurale este mai scăzută 
comparativ cu mediul urban. În localitățile rurale există 9-12 antreprenori la 1000 de locuitori, în 
timp ce în mediul urban se raportează peste treizeci de antreprenori la 1000 de locuitori. Așezările 
rurale se caracterizează în principal prin sectoare primare, cu o disponibilitate mai redusă a 
serviciilor, lipsa infrastructurii moderne și un număr mare de locuitori care nu sunt considerați 
șomeri, dar trăiesc independent din agricultură de subzistență. 

O altă problemă socială semnificativă în regiune este scăderea populației, ca urmare a migrației 
tinerilor către orașe, pentru a studia, sau în străinătate, pentru a munci. În județul Covasna nu 
există un centru universitar important, așa că tinerii pleacă la studii în orașe mai mari, precum 
Cluj-Napoca, Brașov sau București. După aceea, în special cei cu un nivel superior de educație, 
nu se mai întorc în localitatea lor natală. Acest așa-numit „exod de creiere” creează probleme 
serioase la nivel local.  

Potrivit recensământului din 201116, distribuția populației în funcție de nivelul de studii în județul 
Covasna era următoarea: 10% din populație absolvise studii superioare, 46% studii medii, 28% 
învățământul primar, 15% aveau studii primare incomplete și 1% nu urmaseră nicio formă de 
învățământ. 

Piața muncii din Covasna are o nevoie acută de forță de muncă calificată și de expertiză și 
pregătire tehnică; totuși, oamenii consideră că școlile profesionale sunt mai puțin prestigioase. 
Disponibilitatea forței de muncă cu competențe tehnice și a resurselor umane înalt calificate este 
esențială pentru dezvoltarea durabilă a economiei circulare în județul Covasna. În ceea ce 
privește silvicultura și gospodărirea pădurilor, există o tradiție îndelungată a liceelor profesionale 
și tehnologice în regiune, și există și forță de muncă adecvată, dar nu pentru aplicații ale 
bioeconomiei circulare pe bază de bioenergie. După experiența dureroasă din perioada socialistă, 
cetățenii sunt extrem de reticenți sau foarte puțin dornici să participe la activități în cadrul unor 
cooperative sau asocieri. 

 

Condiții tehnologice  

În județul Covasna există tehnologii disponibile pentru a sprijini dezvoltarea bioeconomiei și a 
economiei circulare. În agricultură, de exemplu, fermele de dimensiuni medii și mari sunt echipate 
cu tehnologii de ultimă generație datorită dezvoltării intensive a tehnologiilor agricole, cu sprijinul 
unor programe de finanțare UE și naționale. Cu toate acestea, în anumite privințe, din cauza 
infrastructurii de transport subdezvoltate și a conectivității interregionale limitate, modernizarea 
economiei rurale progresează lent. 

Industria regională se bazează în mare parte pe combustibili fosili precum gazul natural, însă 
aprovizionarea cu energie depinde de rețelele naționale, deoarece în județul Covasna nu există 
o capacitate semnificativă de producere a energiei. În același timp, datorită implementării 

                                                 
16 http://www.recensamantromania.ro/rezultate-2/ 
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susținute a proiectelor Green Energy Innovative Biomass Cluster și ale companiilor sale membre, 
sunt în curs de derulare mai multe proiecte de bioenergie la scară mică, tehnologia fiind fabricată 
și în județul Covasna. De asemenea, există autorități publice locale care au implementat sisteme 
de încălzire și alimentare cu energie pe bază de biomasă solidă, precum: 

• Lanțuri valorice locale ale biomasei solide rezultate din recoltarea biomasei din curățarea 
pășunilor de munte, transformarea în biomasă și alimentarea consumatorilor de biomasă, 
de exemplu, Estelnic, Chichiș, Bodoc, Malnaș și Zagon. 

• Depozit local de biomasă și centru logistic de colectare a deșeurilor de biomasă din 
municipiu și aprovizionarea clădirilor publice locale cu combustibil din biomasă, de 
exemplu, Ghelința.  

• Sisteme de termoficare de dimensiuni mici și micro bazate pe biomasă, la diferite companii, 
de exemplu, sere, brutării și cartiere rezidențiale, precum moșia Zabola și Locodeni. 

• Centrul turistic Balvanyos și Tușnad a explorat potențialul de energie termică dincolo de 
izvoarele existente, atingând o putere termică totală din izvoare și foraje suplimentare de 
2 MW. 

Instalațiile la scară mică de producere a energiei electrice din surse regenerabile din județul 
Covasna ar putea fi extinse, ca parte a dezvoltării bioeconomiei locale, sau servi drept model de 
multiplicat în România și în străinătate. 

Companiile membre ale clusterului Transylvanian Textile and Fashion fabrică produse ținând cont 
de principiile durabilității și economiei circulare. Sunt colectate și reutilizate cantități importante 
de deșeuri textile, iar hainele din materiale textile derivate au fost prezentate la expoziții naționale 
și internaționale. 

Având în vedere că activitatea economică a regiunii pune accentul pe industria forestieră, cele 
mai relevante aplicații ale biotehnologiilor și bioproduselor sunt:  

• peletizarea și brichetarea, de exemplu, a reziduurilor de lemn și a biomasei forestiere 
pentru ardere  

• gazeificare sau piroliza (din reziduurile agricole pentru producerea de cărbune biologic sau 
energie) 

• fermentația anaerobă pentru producerea de biogaz din gunoi de grajd la exploatațiile 
zootehnice  

• producția de jucării din rumeguș, utilizând imprimante 3D. 

Industria alimentară regională oferă și produse bio-inovatoare, cum ar fi băuturile energizante 
bogate în proteine din zer. Multe companii producătoare de lactate s-au confruntat cu dificultăți 
în gestionarea problemei principale a lichidului rezidual cu conținut foarte mare de proteine, care, 
pe de o parte, poate fi foarte dăunător pentru mediu, dar conține și partea cea mai valoroasă a 
laptelui. Băutura creată este recomandată sportivilor, precum și persoanelor care au adoptat un 
stil de viață sănătos, subliniind că nivelul ridicat de proteine contribuie la îmbunătățirea sănătății 
atunci când este utilizat sub formă de suplimente alimentare, comercializate în mod special pentru 
practicanții de culturism, halterofili și atleți.  



 
20 

 

Sectorul agricol regional poate contribui, de asemenea, în mod semnificativ la dezvoltarea 
economiei circulare și a bioeconomiei, prin aplicarea unei tehnologii adecvate la recoltarea 
fânului, a paielor și a știuleților de porumb. Aceste produse secundare pot fi utilizate ca 
biofertilizant în producția ecologică, în producția de energie pentru localnici etc.  

 

Condiții politice  

România nu are o strategie bioeconomică națională, dar RIS3 (2021–2027) elaborată de 
Regiunea Centru abordează cinci teme transsectoriale, inclusiv tema economiei durabile, cu 
următoarele trei subdiviziuni: a) economia colaborativă, b) economia circulară și c) lanțuri valorice 
locale. În plus, Planul de dezvoltare regională al Regiunii Centru 2021–2027 include referiri la 
bioeconomie. Această tendință regională transsectorială este în concordanță cu demersurile 
naționale în care se implică mai multe instituții guvernamentale, precum Departamentul pentru 
Dezvoltare Durabilă din cadrul Guvernului, Ministerul Agriculturii, Ministerul Mediului și Ministerul 
Economiei. Mai mult, există și strategii naționale legate de bioeconomie: Strategia de dezvoltare 
a sectorului agroalimentar pe termen mediu și lung 2020–2030 și Strategia Națională pentru 
Competitivitate 2021-2027. În plus, în contextul mai amplu al macroregiunii, România participă la 
inițiativa BIOEAST pentru agricultură și silvicultură bazate pe cunoaștere în bioeconomie. 

 

Condiții de mediu  

Relieful este în principal muntos, aparținând grupei Carpaților Orientali. Cele mai multe localități 
sunt amplasate în văile și depresiunile situate de-a lungul diferitelor râuri care traversează județul. 
Râul principal este Oltul; de-a lungul malurilor sale se întinde orașul Sfântu Gheorghe, reședința 
de județ. 

Clima județului Covasna este temperat-continentală, influențată de clima montană: veri lungi, 
temperate și temperaturi extrem de scăzute iarna. Temperatura medie anuală este de 9°C. 
Cantitățile moderate de precipitații din regiune, de 500-700 mm/an, reprezintă un avantaj 
important pentru agricultură. Condițiile agroclimatice oferă parametri adecvați pentru a cultiva 
cereale, cartofi, sfeclă de zahăr, precum și rapiță și porumb, în ultimii ani, pe suprafețe mari. 
Suprafețele agricole sunt extinse și cu pășuni montane, creșterea animalelor fiind principala 
activitate agricolă în multe așezări rurale precum Biborțeni, Vârghiș, Estelnic, Zagon, Întorsura 
Buzăului etc. Sectorul agricol este al doilea cel mai mare producător de deșeuri din biomasă 
solidă (gunoi de grajd și deșeuri organice). 

 

Implicarea părților interesate la nivel regional și local în dezvoltarea bioeconomiei 
circulare 

Pornind de la principiul circularității și de la competențele regionale, Agenția de Dezvoltare (ADR) 
Centru consideră că poate fi dezvoltat potențialul economiei circulare și al bioeconomiei, cu 
sprijinul parteneriatului dintre actorii regionali, atât din sectorul privat, cât și din cel public. În 2020, 
ADR Centru a organizat o conferință internațională pe tema economiei circulare, în cadrul căreia 
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participanții și-au propus să promoveze atât modelele de colaborare universitate-comunitate, cât 
și soluții concrete, aplicate în alte regiuni, pentru dezvoltarea bioeconomiei circulare. 

Strategia de dezvoltare a regiunii și-a asumat obiectivul de a deveni „o regiune curată, atractivă 
pentru locuitorii săi și pentru turismul său durabil, cu o economie competitivă, bazată pe 
cunoaștere și inovare, în care grija pentru exploatarea și utilizarea durabilă a resurselor este în 
atenția fiecărui cetățean”. Acest obiectiv poate fi realizat prin implementarea proiectelor finanțate 
prin Programul Operațional Regional (POR) pentru perioada 2021-2027. Economia circulară este 
una dintre prioritățile de dezvoltare ale regiunii, fiind și o temă atent analizată în procesul de 
pregătire a perioadei de programare 2021-2027. Ca atare, conceptul de economie circulară este 
inclus în cele două documente de planificare regională: Planul de Dezvoltare Regională și 
Strategia de Specializare Inteligentă ale Regiunii Centru. 

ADR Centru își propune să finanțeze adaptarea și replicarea celor mai bune modele prin 
Programul Operațional Regional sau prin alte programe de finanțare disponibile în perioada 
următoare. În ultimii 15 ani, în Regiunea Centru au fost coordonate peste trei sute de proiecte, a 
căror valoare totală depășește 750 de milioane de euro; prin intermediul acestora, comunitățile 
locale au beneficiat de fonduri europene nerambursabile pentru lucrări socio-edilitare. Investițiile 
au vizat atât dezvoltarea infrastructurii verzi, promovarea eficienței energetice, mobilitatea urbană 
durabilă, cât și crearea unor soluții inovatoare în domeniul economiei circulare sau adoptarea de 
către companii a tehnologiilor și proceselor care presupun consum redus de energie, procese de 
producție eficiente în conformitate cu obiectivele de mediu. 

Viitorul POR pentru ADR Centru 2021-2027, singurul program cu alocare regională, coordonat 
direct la nivel regional, va finanța inițiative care contribuie la dezvoltarea economiei circulare și la 
transformarea localităților din Regiune în comunități durabile. Toate aceste planuri de dezvoltare 
regională și locală pun accentul pe formarea unor „clustere” în sectorul agricol și industrial, care 
pot crește rata de ocupare a forței de muncă în zonele rurale. Există în regiune condiții pentru 
dezvoltarea agriculturii, dar încă nu sunt suficient utilizate pentru o dezvoltare economică mai 
rapidă. 

Pentru analiza macro-mediului din regiunea Covasna este utilizată metoda analizei PESTEL. 
Printr-o reprezentare grafică sintetizată (Tabelul 1), analiza PESTEL oferă o imagine a situației 
de la momentul respectiv în ceea ce privește condițiile politice, economice, sociale, tehnologice, 
de mediu și juridice, precum și potențialul biomasei și obstacolele care pot fi anticipate în calea 
exploatării acesteia. Această analiză își propune să prezinte un context pentru activitățile de 
evaluare a pieței și de proiectare a unui modelul de afaceri.17 

 
  

                                                 
17 BE-Rural, Deliverable 5.1., p. 11 
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Tabelul 1 Rezultatele analizei PESTEL pentru județul Covasna  

Condiții politice Condiții economice Condiții sociale Condiții tehnologice 

• Nu există o strategie 
specifică națională sau 
regională în domeniul 
bioeconomiei sau al 
bioindustriei.  

• Strategia Națională 
pentru Competitivitate 
2014-2020 și Strategia 
Națională de Cercetare, 
Dezvoltare și Inovare 
2014-2020 stipulează 
bioeconomia ca sector de 
specializare inteligentă. 

• Strategia de Specializare 
Inteligentă a României 
pentru 2014-2020, 
Strategia regională de 
specializare inteligentă 
(RIS3) a Regiunii Centru 
și Master Planul 2010 
pentru biomasă și alte 
politici în pregătire au 
legături cu bioeconomia. 

• Strategia de Dezvoltare 
Durabilă a României 
2030 cuprinde capitole 
cu măsuri vizând 
schimbările climatice, 
economia circulară, 
managementul 
deșeurilor, protecția și 
conservarea 
ecosistemelor forestiere. 

• Planul Național de 
Dezvoltare Rurală 2014-
2020 se concentrează pe 
sectoarele silviculturii și 
agriculturii. 

• La nivelul județului 
Covasna, inițiativa de jos 
în sus „1 sat 1 MW” a 
vizat implementarea unor 
proiecte de bioenergie la 
scară mică pentru 
alimentarea clădirilor 
publice locale. 

• Subvențiile publice 
favorizează proiecte 
vizând, de exemplu, 
producția de bioenergie și 
utilizarea bioresurselor 
locale 

• Cele mai importante 
sectoare bioeconomice 
din Covasna: silvicultura, 
urmată de agricultura 
(rapiță, cereale) 

• Cele mai importante 
sectoare industriale: 
prelucrarea lemnului, 
componente pentru 
automobile, textile, 
energie verde, 
prelucrarea metalelor, 
inginerie mecanică și 
turism 

• Alte sectoare 
promițătoare: 
agroalimentar, produse 
forestiere și textile 

• În Covasna, PIB pe cap 
de locuitor și VAB 
înregistrează o tendință 
ascendentă, în 
concordanță cu Regiunea 
Centru și cu întreaga 
țară. 

• Modificările aduse codului 
silvic (2018) au avut 
impact asupra cantităților 
de lemn recoltat și asupra 
prețului acestuia. În 
consecință, industria 
lemnului a început să 
importe bușteni din țările 
vecine. Per total, acest 
lucru a avut un efect 
negativ asupra prețului 
panourilor din lemn 
românești 

• Cel mai promițător sector 
pentru viitor este 
bioenergia (căldură și 
electricitate), în special 
cea obținută din deșeurile 
produse de industria 
lemnului și din arbuști sau 
sălcii energetice, pentru a 
fi utilizată în companiile 
autohtone și la nivel 
național.  

• Covasna găzduiește deja 
cele mai mari centrale de 
cogenerare din România, 
la Reci, cu un total de 60 
MW (15 MW energie 
electrică, 45 MW energie 
termică) 

• Covasna este un județ 
predominant rural: >50% 
din populație locuiește în 
așezări rurale, fără o 
zonă urbană centrală 
importantă pentru 
industrie. Ca atare, 
regiunea se confruntă cu 
provocări precum 
investiții reduse în 
infrastructura de bază, 
structuri de sprijin și 
consultanță ineficiente și 
emigrație (în alte regiuni 
ale țării și în străinătate) 

• Densitate scăzută a 
populației, deși relativ mai 
tânără decât în alte zone 
ale României: 59% între 
15-59 de ani 

• Se preconizează că 
declinul demografic va 
continua până în 2050, 
conducând la 
îmbătrânirea populației și 
la probleme sociale 
asociate acesteia, 
precum dependența 
demografică sporită și 
reducerea serviciilor 
educaționale pentru tineri  

• Ponderea absolvenților 
de studii superioare este 
în creștere, în timp ce 
procentul de analfabetism 
a scăzut.  

• Rată ridicată a șomajului 
de 5% (cca 20% peste 
media națională, tendință 
descendentă), legată de 
disponibilizări în minele 
din apropiere 

• Organizații ale societății 
civile din fiecare așezare; 
rețele bine dezvoltate 
între acestea 

• Cele mai relevante 
tehnologii legate de 
silvicultură și biomasă: de 
exemplu, tehnologii 
moderne pentru boilere 
pe biomasă (gospodării și 
întreprinderi)   

• Activitățile de cercetare în 
sectorul agroalimentar în 
județul Covasna au avut 
ca rezultat: o băutură 
energizantă pe bază de 
zer și o băutură bogată în 
fibre, fără gluten. 

• Tehnologie CNC utilizată 
în fabricarea de piese 
auto și a produselor din 
lemn, precum și în 
industria mobilei 

• Șase clustere din diferite 
sectoare prezente în 
regiune: energie 
regenerabilă și tehnologii 
de mediu, industria 
forestieră, agricultură și 
industria alimentară, 
confecții și modă și 
inginerie mecanică 
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• Cooperarea strânsă între 
părțile interesate 
relevante din domeniul 
bioeconomiei din regiune 
(clustere-universități-
autorități publice locale-
instituții de învățământ-
societate civilă) 

Condiții de mediu Condiții juridice Potențialul biomasei Obstacole în ceea ce 
privește biomasa 

• Județul Covasna este 
acoperit de tipuri diferite 
de păduri 

• Lemnul este tipul de 
biomasă cel mai intens 
utilizat pentru încălzirea 
locuințelor din regiune. 

• În ciuda eforturilor și 
reglementărilor existente, 
exploatarea ilegală a 
pădurilor publice sau 
protejate este în creștere, 
atât ca număr de cazuri, 
cât și ca volum. Astfel, 
defrișările devin o 
problemă îngrijorătoare în 
județul Covasna. 

• Populația este tot mai 
sensibilizată cu privire la 
exploatarea ilegală a 
fondului forestier, iar 
mecanismele de 
raportare online permit 
participarea publicului la 
punerea în aplicare a 
politicilor 

• Starea pădurilor publice 
(cca 50% din total) este 
monitorizată și controlată 
de compania de stat 
Romsilva 

• Diversificarea agriculturii 
este susținută de 
Ministerul Agriculturii. 
Însă legislația privind 
plantațiile de salcie 
energetică a fost 
actualizată în 2018. De 
atunci, culturile cu rotație 
scurtă (CRS) sunt 
permise numai în solurile 
degradate. Astfel, 
producția de biomasă nu 
este permisă pe 
terenurile agricole 

• Recoltarea este limitată 
sau interzisă în România 
pentru pădurile cu 
valoare ridicată de 
conservare. Cu toate 
acestea, exploatarea 
forestieră ilegală este 
foarte răspândită, din 
cauza aplicării limitate a 
legislației 

• Planul Național de 
Gestionare a Deșeurilor 
aprobat în 2017 
reglementează generarea 
deșeurilor și promovează 
concepte ale economiei 
circulare. 

• Cel mai mare potențial 
bioeconomic este în 
sectorul forestier 

• Deșeurile din sectorul 
agroalimentar sunt, de 
asemenea, relevante: 
sunt deja folosite ca 
sursă de îngrășăminte, 
dar ar putea fi utilizate și 
pentru producerea de 
substanțe chimice cu o 
gamă largă de aplicații 

• Există suficiente resurse 
de biomasă pentru 
bioindustriile cu activitate 
la scară mică: biomasa 
este deja utilizată pentru 
producția de pelete și 
așchii de lemn (producția 
de energie), materiile 
prime neutilizate pot fi 
disponibile pentru alte 
astfel de industrii, de 
exemplu, textile. 

• Programele regionale de 
granturi sprijină 
companiile inovatoare de 
tip start-up  

• Acces facil la finanțare 
pentru companiile private 
prin intermediul băncilor 
(publice și private)  

• Clusterele existente în 
sectorul biomasei oferă 
un potențial bun pentru 
crearea de rețele și 
consolidarea 
antreprenoriatului  

 

• Infrastructura pentru 
transportul și manipularea 
biomasei poate fi 
îmbunătățită 

• Există forță de muncă 
calificată pentru 
activitățile de achiziție de 
biomasă. Cu toate 
acestea, din cauza 
deficitului de formare 
profesională în regiune, 
angajarea personalului 
calificat pentru a lucra în 
domeniul bioindustriilor 
este o provocare   

• Politicile publice de 
sprijinire a noilor afaceri 
în acest domeniu lipsesc 
la diferite niveluri 

• Demersurile 
antreprenoriale sunt 
slabe, iar piața de 
biomasă nu este încă pe 
deplin dezvoltată, deși 
există mai mulți furnizori 
de biomasă din 
silvicultură și agricultură 

Sursa:  BE-Rural, Deliverable 5.1., p. 23 
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Potențialul bioeconomic 

Potențialul bioeconomic al regiunii Covasna a fost evaluat prin intermediul instrumentului de 
autoevaluare (Self-Assessment Tool SAT) lansat de Comisia Europeană. Acesta este un 
instrument online constând în două seturi de chestionare, care identifică biomasa și deșeurile ca 
materii prime alternative și se bazează pe opt Factori Cheie (Key Factors KF). Rezultatele 
autoevaluării SAT (Figura 3 și Figura 4) sunt foarte relevante pentru proiectarea foii de parcurs 
pentru dezvoltarea strategiei bioeconomice în regiune și pentru implicarea părților interesate și 
încurajarea investițiilor în bioeconomie. 

 

 
Sursa: BE-Rural, Deliverable 2.3, Figure  6, p. 19 

Figura 3 Diagrama biomasei în Covasna 
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Sursa: BE-Rural, Deliverable 2.3, Figure 7, p. 19 

Figura 4 Diagrama deșeurilor în Covasna 
 

Legendă: 

KF1 - Disponibilitatea și stabilitatea pe termen lung a materiilor prime 

KF2 – Infrastructura necesară pentru gestionarea materiilor prime și producției  

KF3 – Acces la finanțare 

KF4 – Forță de muncă calificată, expertiză tehnică, formare profesională 

KF5 – Existența unor instituții de sprijin 

KF6 – Soliditatea și disponibilitatea piețelor regionale 

KF7 – Antreprenoriat 

KF8 – Politici publice de sprijin 

Profilul meu 

Profilul mediu 
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În județul Covasna, potențialul cel mai semnificativ pentru dezvoltarea bioeconomiei este reflectat 
de următoarele aspecte:  

1. Conform evaluării potențialului biomasei cu utilizarea tehnologiei GIS, cele mai 
promițătoare materii prime organice sunt disponibile din surse forestiere, agricultură și 
creșterea animalelor, din industria agroalimentară și din sectoarele de gestionare a 
deșeurilor municipale (Benedek, 2018). 

2. Exploatarea economică durabilă a pădurilor regionale, întrucât județul Covasna este 
acoperit de păduri, în proporție de 46%.  

3. Centrul logistic regional de gestionare a deșeurilor municipale, care a atins o rată de 
reciclare de peste 50%, o premieră în România 

4. Fluxurile de materiale secundare în industria alimentară, unul dintre principalele sectoare 
industriale din județul Covasna 

5. Fluxurile de materiale secundare în industria textilă, alt sector industrial principal în județul 
Covasna 

6. Potențiale mari în sectorul apelor minerale și cu proprietăți curative, precum și în sectorul 
balneologiei. 

Accentul se va pune pe utilizarea materialelor din biomasă generată de industria forestieră, 
operațiunile agricole, inclusiv reziduurile de culturi și subprodusele prelucrării în industria 
alimentară. 

 

 Factori de influență și obstacole în calea dezvoltării 
bioeconomiei în regiune 

 

Factori de influență 

În județul Covasna nu există o strategie sau o politică privind bioeconomia, tema nefiind abordată 
în alte documente regionale. Cu toate acestea, până în 2022 urmează să fie elaborată strategia 
de dezvoltare a județului pentru următoarea perioadă, 2022-2030. Noua strategie va menționa 
tema bioeconomiei circulare în legătură cu ciclurile bioeconomice și tranziția către neutralitatea 
climatică. 

Economia circulară descrie modul în care se utilizează în mod durabil resursele regenerabile și 
în care se asigură protecția mediului. Strategia economiei circulare abordează, de asemenea, 
faptul că cercetarea și inovarea sunt importante pentru implementarea unei bioeconomii rurale. 
Tehnologiile inovatoare pot fi utilizate și pentru valorificarea reziduurilor de agrobiomasă pentru 
producerea de noi bioproduse în agricultură. În acest sens, bioeconomia poate fi văzută ca un 
factor de influență esențial pentru dezvoltarea durabilă în zonele rurale.  

Într-o economie circulară, scopul este adesea transformarea proceselor industriale liniare în 
procese circulare. În acest context, scopul este, de asemenea, de a construi o economie rezilientă 
din punct de vedere climatic în agricultură, silvicultură și sectorul alimentar (Rizos, 2017).  
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Obstacole  

Pentru sectorul energetic, atunci când se încearcă reciclarea energiei irosite, în multe industrii 
sau la diferite instalații, trebuie să se țină cont de legea termodinamicii, conform căreia toate 
procesele spontane dispersează ireversibil energia și, în consecință, materia în stări din ce în ce 
mai haotice, ducând la pierderea calității și cantității de substanțe și făcând închiderea completă 
a buclelor greu de realizat (Bechtel, 2013). Într-o oarecare măsură, anumite obiective ale 
economiei circulare și bioeconomiei, de exemplu, utilizarea energiei din surse 100% regenerabile, 
pot contrazice, de asemenea, alte principii legate de eficiența resurselor: de exemplu, extinderea 
energiei solare, folosind tehnologiile actuale, utilizează resurse mai rare, pe când utilizarea 
exclusivă a energiei din surse regenerabile în rețeaua națională nu este fezabilă, deoarece unele 
tipuri de surse regenerabile (eoliene, solare) sunt caracterizate prin fluctuații. Crearea unei rețele 
inteligente necesită investiții suplimentare în infrastructura de alimentare cu energie. În județul 
Covasna există o serie de gospodării care nu sunt racordate la rețeaua națională, prin urmare, în 
primul rând trebuie dezvoltată infrastructura de bază pentru toți cetățenii, înainte de a trece la 
soluții de rețea inteligentă.  

În procesele de reciclare actuale, impuritățile materialelor uzate pot fi îndepărtate doar într-o 
anumită măsură, iar costurile sunt crescute. Comisia Europeană a început demersurile de 
redactare a unei directive privind economia circulară, stabilind obiectivele de reciclare pe termen 
lung până la 70%, restul de 30% fiind considerate materiale nereciclabile. Pe de altă parte, 
ambalajele din plastic nereciclat sunt încă mai rentabile decât ambalajele din materiale plastice 
reciclate sau din materiale biodegradabile. Dacă legea limitează utilizarea plasticului, prețurile 
finale la ambalaje cresc semnificativ, iar cetățenii ar trebui să plătească din ce în ce mai mult.  

În situația actuală, încercarea de a atinge o rată de reciclare de 100% s-ar putea dovedi 
contraproductivă, dacă, de exemplu, prețul de recuperare rămâne mai mare decât valoarea 
materialelor recuperate. Lipsa stimulentelor în peisajul legislativ actual nu contribuie la 
încurajarea realizării obiectivelor economiei circulare. 

Puternic fundamentat pe durabilitatea mediului, cadrul economiei circulare nu are o descriere 
detaliată a dimensiunii sociale a durabilității (de exemplu, îndeplinirea nevoilor cetățenilor la nivel 
local, implicarea comunităților locale). Dacă economia circulară și principiile bioeconomiei sunt 
formulate doar din punctul de vedere al activităților economice, aspectele sociale vor rămâne în 
plan secundar. Este esențial de reținut, totuși, că procesele de producție suplimentare dintr-o 
economie circulară și din bioeconomie – recoltarea biomasei sau agrobiomasei din câmp sau 
reciclarea materialelor plastice – necesită mai multă forță de muncă, adesea aceste activități 
neputând fi standardizate. Chiar dacă acest factor poate crea oportunități de ocupare a forței de 
muncă, nu este cert că locurile de muncă respective sunt create la nivel local, de exemplu, în 
județul Covasna. Instalațiile mari, centralizate de reciclare, care sunt cele mai eficiente din punctul 
de vedere al costurilor, ar putea fi amplasate în alte zone ale României sau în străinătate. Chiar 
dacă această abordare își propune să aibă un rezultat concordant cu principiile economiei 
circulare, îi lipsește potențialul de a crea locuri de muncă la nivel local, încurajând totodată 
transportul și activitățile industriale centralizate.  
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Județul Covasna are un sector agricol puternic, concentrat în cea mai mare depresiune 
intramontană din județ. În agricultura regională, implicarea într-o strategie de economie circulară 
poate presupune compromisuri dificile. Încercarea de a valorifica mai intens subprodusele din 
agricultură ar diminua materialele organice rămase pe câmp, care au un rol important în crearea 
de humus în sol, astfel sectorul agricol în sine va deveni mai puțin sustenabil. Pe de altă parte, 
selectarea materialelor, de exemplu, cele nepericuloase, într-un proces de producție bazat pe 
principiile economiei circulare și ale bioeconomiei, ar putea exclude materialele care nu sunt 
complet reciclabile. Cu toate acestea, există materiale care ar putea avea beneficii de mediu, 
însă generează fluxuri de materiale neechilibrate în anumite sectoare economice (CA, 2021). 

 

 Analiză SWOT  

Puncte forte Puncte slabe 

• Tradiție îndelungată în industria 
forestieră, textile și modă, sectorul 
agroalimentar și agricultură 

• Activități agricole intensive 
• Ferme agricole private competitive 
• Existența unui incubator de afaceri și a 

ONG-urilor, actori activi în economia 
circulară 

• Existența instituțiilor de învățământ 
superior în domeniul agriculturii, 
industriei forestiere și industriei 
alimentare 

• Sprijin politic susținut pentru agricultură 
și dezvoltare rurală durabilă 

• Fertilitate mare a terenurilor arabile, 
volume mari de subproduse agricole 

• Lanțuri valorice bine stabilite ale 
biomasei și număr mare de proiecte 
locale în domeniul bioenergiei 

• Tehnologii digitale care oferă oportunități 
de îmbunătățire a accesului la servicii și 
de monitorizare a afacerii 

• Digitalizarea infrastructurilor 
educaționale rurale 

• Creșterea capacităților industriale în 
industria agroalimentară 

 

• Îmbătrânirea populației în zonele rurale  
• Dimensiunea mică a fermei medii (4 ha) și 

terenuri agricole de dimensiuni mici, practici 
agricole ineficiente 

• Emigrarea intensă a tinerei generații 
• În zonele rurale, sectorul agricol este din ce 

în ce mai puțin atractiv pentru tineri  
• Tehnologii învechite și cu eficiență scăzută 
• Integrarea redusă a lanțurilor agricole și 

agroalimentare și lipsa de interes pentru 
integrarea verticală 

• Disponibilitate redusă de a face parte dintr-
o asociație de fermieri și alte grupuri de 
părți interesate 

• Fermierii produc numai materii prime pentru 
industria alimentară fără valoare adăugată - 
produse neprelucrate sau semiprelucrate 
pentru export  

• Absența unor standarde minime de calitate 
și protecție insuficientă a calității în sectorul 
agroalimentar 

• Lipsa de implicare a entităților de cercetare 
și dezvoltare și de colaborare între fermieri 
și aceste entități 

• Eficiență materială scăzută, subproduse 
considerate deșeuri  

• Nu se aplică principii în cascadă în industria 
forestieră  

• Venituri mai mici în zonele rurale (50% din 
media națională) 
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Oportunități Amenințări 

• Creșterea sensibilizării față de 
problematica de mediu 

• Sprijin social pentru acțiunile climatice 
• Utilizarea susținută a fondurilor UE și 

naționale pentru economia circulară și 
investițiile în bioeconomie  

• Tehnologii inovatoare pentru reciclare, 
ameliorarea produselor prin reciclare, 
reducerea consumului de energie și 
producția de energie din surse 
regenerabile 

• Utilizarea deșeurilor solide pentru 
producția de energie în localitățile rurale  

• Dezvoltarea rapidă a turismului rural, 
datorită cererii pe piața internă 

• Pactul Ecologic și Planul de acțiune 
pentru economia circulară lansate în 
2019 

• Conexiuni digitale între cetățenii rurali și 
urbani, de exemplu, lanțuri scurte de 
aprovizionare 

• Probleme serioase cu lanțurile globale 
de aprovizionare, mai multe oportunități 
de piață pentru produsele locale 

• Prezența clusterelor sectoriale, care 
asigură sprijin profesional pentru 
dezvoltarea economiei circulare în 
domeniul energiei din surse 
regenerabile, al industriei textile și 
modei, al industriei agroalimentare, 
forestiere etc. 

• Lipsa forței de muncă specializate în mediul 
rural 

• Concurență mare cu companii puternice din 
statele membre UE pe piața alimentară, 
piața mobilei etc. 

• Scăderea capacităților în industria textilă 
regională  

• Creșterea costurilor de producție pentru 
produsele agroalimentare 

• Impactul negativ prelungit al COVID-19 și 
posibilitatea altor perturbări ale pieței 
globale 

• Schimbările climatice globale și riscurile 
asociate cu dezastrele naturale, infecțiile 
nedescoperite în păduri, agricultură și 
natură) 

• Proceduri lente în implementarea 
proiectelor cu finanțare publică 

 

 Inițiative relevante în domeniul bioeconomiei în județul Covasna 
 

Obiectivul principal al acestui subcapitol constă în prezentarea unor cunoștințe solide și, atunci 
când este posibil, în valorificarea rezultatelor obținute în cadrul proiectelor preselectate finanțate 
de UE care sunt legate de bioeconomia circulară și/sau dezvoltarea rurală durabilă. 

În regiunea noastră țintă putem identifica proiecte Orizont 2020, Interreg Danube, dar și Cosme 
și UEFISCDI care au susținut inițiativele locale și au diversificat mentalitatea părților interesate 
locale cu privire la principiile economiei circulare.  
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Există mai multe proiecte care se concentrează pe implementarea economiei circulare în județul 
Covasna, precum și rezultate care pot fi folosite ca inspirație sau chiar linii directoare pentru a 
înțelege și a obține o perspectivă despre noile abordări privind principiile economiei circulare. 

Proiecte identificate anterior: 

• GoDanuBio: Ecosisteme participative pentru stimularea revitalizării cooperării rural-urban 
prin guvernarea bioeconomiei circulare în regiunea Dunării. Perioada de implementare: 
01.07.2020-31.12.2022 

• FORESDA: Ecosisteme participative pentru stimularea revitalizării cooperării rural-urban 
prin guvernarea bioeconomiei circulare în regiunea Dunării. Perioada de implementare: 
01.04.2019-31.03.2022 

• AgroBioHeat: Promovarea soluțiilor de încălzire bazate pe agrobiomasă în zonele rurale 
din Europa, Contract de grant: 818369. Perioada de implementare: 01.01.2019-
31.12.2021 

• STRING: Strategii pentru clustere inovative regionale în domeniul agroalimentar. Perioada 
de implementare: 01.01.2017-30.06.2021 

• Bioenergy Villages (BioVill) – Accelerarea pătrunderii pe piață a energiei durabile, 
Contract de grant ID: 691661. Perioada de implementare: 01.03.2016-28.02.2019 

În continuare, prezentăm câteva dintre caracteristicile principale ale proiectelor menționate. 

 

GoDanuBio - Ecosisteme participative pentru stimularea revitalizării cooperării rural-urban 
prin guvernarea bioeconomiei circulare în regiunea Dunării18 

Consorțiul proiectului a constatat că regiunile și orașele dunărene se confruntă cu tranziții 
societale majore în ceea ce privește schimbările demografice. Emigrarea tinerilor este o 
provocare majoră și în județul Covasna. Majoritatea tinerilor profesioniști din această regiune 
emigrează în căutarea unui loc de muncă mai bun și a perspectivelor pentru o calitate mai bună 
a vieții în alte orașe sau în țările occidentale. Acest fenomen duce la zone depopulate, în care 
rămâne o populație îmbătrânită și din ce în ce mai slab calificată.  

Însă regiunile rurale pot beneficia de un nou început important prin aplicarea principiilor economiei 
circulare și bioeconomiei. Proiectul urmărește să faciliteze abordarea guvernanței participative și 
să îmbunătățească capacitatea instituțională de a valorifica în comun competențele excelente 
existente și potențialele de dezvoltare. Crearea în comun a strategiilor viitoare pentru a crește 
atractivitatea zonelor rurale este esențială pentru a oferi tinerilor noi stimulente pentru a revigora 
zonele rurale. Bioeconomia circulară este folosită ca instrument care promite să stimuleze 
dezvoltarea regională: Este un concept care se axează pe tranziția unei economii bazate pe 
resurse fosile către o economie care utilizează producția durabilă de resurse și procese biologice 
pentru a dezvolta noi produse bio, punând astfel accentul pe zonele rurale și dezvoltarea 
acestora. Conceptul catalizează cooperarea interdisciplinară și între diferite domenii/niveluri de 
politici pentru a aborda în mod activ schimbările demografice, stimulând crearea de valoare prin 
noi colaborări, modele de afaceri și lanțuri valorice, sporind atractivitatea pentru ca populația să 
rămână și chiar să se mute în zonele rurale. Scopul pe termen lung al proiectului constă în 

                                                 
18 https://www.interreg-danube.eu/approved-projects/godanubio 
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îmbunătățirea statutului socioeconomic al regiunilor, contribuția la protecția mediului, a climei și 
a resurselor, precum și stimularea dezvoltării zonelor rurale. Se va dezvolta un ecosistem pentru 
guvernare sistematică pe mai multe niveluri cu actori din publicul interesat, mediul academic, 
industrie și decidenți politici. Acest ecosistem oferă spațiu pentru a crea împreună și pentru noi 
forme de cooperare integrată urban-rural, care conduc la creșterea capacității instituționale de 
abordare și dezvoltare a sectorului bioeconomiei circulare. 

 

FORESDA - Lanțuri valorice transsectoriale în silvicultură și industria lemnului care 
promovează inovarea și competitivitatea în regiunea Dunării19  

Județul Covasna este acoperit de păduri în proporție de până la 46%, iar industria forestieră este 
unul dintre sectoarele economice cel mai bine integrate în această regiune. Există o lungă tradiție 
în domeniul prelucrării lemnului, construcțiilor din lemn, producției de mobilă, și aplicări ale 
abordărilor economiei circulare și bioeconomiei în industriile aferente exploatării lemnului. 
Proiectul și-a propus transformarea industriilor forestiere locale (IFL) în sectoare industriale 
atractive și durabile. Acest lucru este posibil prin dezvoltarea de produse și servicii inovatoare, 
identificarea fluxurilor de materiale și completarea unor fluxuri, datorită cooperării cu entități de 
cercetare și dezvoltare și alte sectoare ale economiei, precum agricultura, construcțiile, 
farmaceutica etc. Aceasta este așa-numita abordare transsectorială. 

Pentru a realiza acest lucru, partenerii din proiect au susținut și îmbunătățit cultura inovării în 
propriile IMM-uri și au consolidat colaborarea între companii, facultăți și universități, instituții de 
cercetare, clustere etc.  

În cadrul proiectului, părțile interesate au elaborat Planul Comun de Acțiune pentru Inovare și au 
stabilit o listă de acțiuni pentru a răspunde nevoilor identificate în regiune pentru dezvoltarea 
mediilor de susținere a sectorului lemnului în Regiunea de Dezvoltare Centru a României.  

Întrucât în județul Covasna sunt peste 150 de IMM-uri din industria forestieră, unele dintre acestea 
au fost implicate în elaborarea Planului Comun de Acțiune, precum și în Grupul de Lucru al 
Proiectului FORESDA. Ulterior, pe baza nevoilor identificate, s-a abordat dezvoltarea mediilor de 
sprijin aferente posibilelor activități transsectoriale ale IFL.  

Partenerul național în cadrul proiectului FORESDA, clusterul PRO WOOD, a organizat o evaluare 
comparativă a grupurilor diferite de părți interesate (IMM-uri, zona academică, autorități publice 
și companii de consultanță). Clusterul Pro Wood a implicat în proiectul FORESDA și alte părți 
interesate din diferite domenii, universități și institute de cercetare-dezvoltare, autorități publice 
naționale și regionale și entități publice și private care activează în domeniul gestionării pădurilor, 
companii de consultanță pentru a înțelege provocările actuale în domeniul exploatării lemnului, 
precum și IMM-urile locale din industria lemnului. 

Rezultatele obținute au fost deja valorificate prin elaborarea Strategiei de Dezvoltare Regională 
2021-2027.  

                                                 
19 https://www.interreg-danube.eu/approved-projects/foresda 
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AgroBioHeat – Promovarea soluțiilor de încălzire bazate pe agrobiomasă în zonele rurale 
din Europa20 

AgroBioHeat este un proiect Horizon 2020 implementat în intervalul 01.01.2019-31.12.2021, care 
urmărește să genereze o utilizare de masă a soluțiilor de încălzire cu agrobiomasă îmbunătățite 
și adaptate pentru piață în regiunile rurale din Europa. 

În județul Covasna, agrobiomasa este o resursă substanțială, insuficient exploatată, considerată 
produs secundar, care poate sprijini dezvoltarea economiei circulare și a bioeconomiei în mediul 
rural. Agricultorii locali și cetățenii din localitățile rurale au participat la evenimentele proiectului 
AgroBioHeat. Pentru a câștiga încrederea actorilor de pe piața locală, proiectul AgroBioHeat a 
identificat potențiali susținători chiar și din Ghelința. Părțile interesate locale au avut ocazia să 
participe la acțiuni de mobilizare și de mediere care au reunit furnizori de tehnologie, ESCO și 
alte companii de consultanță și au colaborat pentru a promova utilizarea agrobiomasei pentru 
proiecte de alimentare cu agent termic. 

Echipa proiectului BE-Rural și părțile interesate din Covasna au participat la mai multe seminarii 
organizate în cadrul proiectului AgroBioHeat pe teme comune de interes.  

 

STRING - Strategii pentru Clusterele Regionale Inovatoare din domeniul Alimentar21 

STRING22este un proiect INTERREG Europe derulat între 2017 și 2021, având ca scop 
îmbunătățirea performanței instrumentelor și programelor de dezvoltare regională în crearea unor 
sisteme puternice de inovare în domeniul agroalimentar în Europa. Punctul de pornire a fost 
nevoia identificată de a îmbunătăți instrumentele de politici aferente ecosistemului inovației 
agroalimentare, de a aborda eficient problemele de integrare a IMM-urilor în clustere și de a utiliza 
la justa valoare fluxul de informații.  

Obiectivele au fost următoarele:  

1. îmbunătățirea performanței și eficienței implementării politicilor de dezvoltare aferente 
cercetării, dezvoltării și inovării în industria alimentară 

2. promovarea inovării, aprofundarea integrării clusterelor din industria alimentară și mai 
multă valoare adăugată 

3. stimularea proceselor de învățare în cadrul regiunii, a schimbului de cunoștințe și a 
cooperării între clustere, transpuse în practică prin următoarele activități:  

i) identificarea nevoilor de învățare din fiecare regiune 

ii) alcătuirea unei colecții de exemple de bune practici 

iii) vizite de studiu și programe de schimb de personal 

                                                 
20 https://agrobioheat.eu/ 
21 BE-Rural, Deliverable 4.2., p. 17-18 
22 https://www.interregeurope.eu/string/  

https://www.interregeurope.eu/string/
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iv) implicarea părților interesate în toate activitățile 

v) pregătirea unui plan de acțiune pentru îmbunătățirea instrumentelor regionale și 
naționale de politici privind ecosistemul inovației în domeniul agroalimentar. 

Proiectul a vizat părțile interesate din sectorul agroalimentar din fiecare regiune în care a fost 
implementat proiectul (șapte regiuni: Brabantul de Nord din Regatul Țărilor de Jos, Alsacia din 
Franța, Emilia-Romagna din Italia, Castilla y Leon din Spania, Nordul Marii Câmpii din Ungaria, 
Midtjylland din Danemarca și Regiunea Centru din România). 

Rezultatele vizate au fost după cum urmează: șapte planuri de acțiune care abordează 
îmbunătățirile în șapte instrumente de politici regionale privind ecosistemul inovației în domeniul 
agroalimentar și colectarea de bune practici și strategiile de adaptare a acestora în inovare în 
industria alimentară. 

Printre rezultatele obținute menționăm: îmbunătățirea performanței și implementării politicilor și 
programelor de dezvoltare regională legate de inovare în industria agroalimentară; aprofundarea 
colaborării în interiorul clusterelor și între acestea, pentru o bună funcționare a lanțurilor valorice 
de inovare în industria alimentară în regiunile partenere; adoptarea și utilizarea cu succes a 
strategiilor de creare a valorii adăugate; îmbunătățirea poziției agriculturii și inovației în industria 
alimentară în dezvoltarea regională, printr-o mai bună armonizare a instrumentelor de politici. 

Implicarea activă în procesul de elaborare a S3 al Regiunii Centru pentru perioada 2021-2027 – 
și participarea la focus-grupul pentru industria agroalimentară a reprezentat o valoare adăugată 
pentru implementarea proiectului. 

Lecțiile învățate din exemplele de bune practici prezentate au fost: 1) Conștientizarea valorilor 
noastre - și capacitatea de a promova aceste valori (biodiversitate, multiculturalism, tradiție); 2) 
Implementarea exemplelor de bune practici ținând cont de nevoile locale (inovație în domeniul 
tradițiilor, mix de politici privind denumirea de origine protejată/indicația geografică protejată); și 
3) Schimbarea este posibilă - prin implicarea activă a factorilor interesați, alături de decidenții 
de la nivel local, regional și național. 

Partea cea mai dificilă a fost aducerea laolaltă a factorilor decizionali și părților interesate și 
schimbarea abordării companiilor spre o cooperare îmbunătățită. 

Împreună cu Institutul Național de Cercetare-Dezvoltare pentru Bioresurse Alimentare – IMM-
urile locale din județul Covasna au identificat fluxuri de subproduse și au evaluat ce tipuri de 
produse noi pot fi realizate din subproduse. Această abordare a permis lansarea unor produse 
noi, cum ar fi o băutură energizantă din zer – ca subprodus în companiile producătoare de lactate, 
brichete pentru sistemele de încălzire cu biomasă din reziduurile de panificație etc.  

Echipa proiectului BE-Rural a fost la curent și cu acțiunile întreprinse în cadrul unui alt proiect 
HORIZON 2020 în domeniul economiei circulare și al strategiilor de bioeconomie, mai exact 
Proiectul BioEastUp - Avansarea Bioeconomiei Circulare Durabile în Țările din Europa 
Centrală și de Est23. Colaborarea cu reprezentanții români din cadrul Proiectului BioEastUp în 

                                                 
23 https://bioeast.eu/bioeastsup/ 

https://bioeast.eu/bioeastsup/
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cadrul Inițiativei BIOEAST și contribuția la documentul conceptual privind domeniul bioeconomic 
(sub coordonarea Ministerului Agriculturii din partea României).  

 

 Bune practici / Bio-inovatori. Clustere ecologice 
 

Îmbinarea cercetării academice cu cea aplicată este unul dintre principalele atuuri ale proiectului 
BE-Rural. Proiectul a instituit procese de sensibilizare a tuturor categoriilor de actori locali cu 
privire la necesitatea de a consolida bioeconomia la nivel local și de a genera perspective 
economice, de mediu și sociale pozitive, bazate pe potențialul regional. Având în vedere cele de 
mai sus, BE-Rural a organizat o serie de interacțiuni față în față între regiunile pilot implicate în 
proiect: Stara Zagora din Bulgaria, Vidzeme și Kurzeme din Letonia, Strumica din Macedonia de 
Nord, Szczecin și Vistula Lagoons din Polonia și județul Covasna din România. Aceste interacțiuni 
au avut loc în cadrul evenimentelor de tip webinar și al conferințelor care au vizat facilitarea 
schimbului de bune practici și a proceselor de învățare individuale și instituționale în regiunile 
partenere.24  

 

Exemple de bune practici în județul Covasna 

1. Sate bazate pe bioenergie în comunele Ghelința și Estelnic, județul Covasna 
Conceptele de independență energetică ale comunelor Estelnic și Ghelința din județul Covasna 
au fost prezentate pe larg în proiectul european Sate bazate pe bioenergie (Biovill). Acestea fac 
trimitere la conceptul de sate bazate pe bioenergie: „Satul bazat pe bioenergie este un sat, 
municipiu, așezare sau comunitate care produce și utilizează cea mai mare parte a energiei pe 
care o consumă din surse locale de biomasă și din alte surse regenerabile de energie.“25  

În comunele Estelnic și Ghelința a fost dezvoltat un model integrat de sistem energetic la scară 
comunitară numit 1 Sat – 1 MW (Figura 5). 

Sistemele de bioenergie la scară mică sunt centrale având o capacitate de generare a energiei 
de până la 1 MW. Acestea au avantajul că pot fi distribuite în întreaga comunitate. 

Multe țări din sud-estul Europei au un potențial mare al biomasei, dar adesea acesta nu este 
utilizat deloc sau este utilizat insuficient pentru aprovizionarea locală cu energie și dezvoltarea 
economică regională. Astfel, obiectivul general al proiectului BioVill (Horizon 2020, derulat în 
perioada 2016-2019, biovill.eu) a constat în sprijinirea dezvoltării conceptelor regionale de 
bioenergie și crearea unor sate independente energetic în Croația, Macedonia de Nord, România, 
Serbia și Slovenia. Acest lucru a fost realizat prin identificarea lanțurilor valorice adecvate pentru 
biomasă, în funcție de nevoile locale și regionale, și prin transferul experienței din Austria, 
Germania și din alte țări europene către partenerii din Europa de Sud-Est. Astfel, a crescut 

                                                 
24 BE-Rural Deliverable 4.2. Executive summary  
25 https://ec.europa.eu/inea/en/horizon-2020/projects/h2020-energy/biofuels-market-uptake/biovill 
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absorbția pe piață a lanțurilor interne de aprovizionare cu bioenergie și a fost consolidat rolul 
biomasei produse la nivel local, ca sursă principală de aprovizionare cu energie și ca valoare 
adăugată pentru economia locală și regională. 

 

 
Sursa: Creat de Tihamer Sebestyen în cadrul “Biomasa - afacerea verde”.26 

Figura 5 Modelul 1 sat – 1 MW 
 

Beneficiarii principali ai proiectului BioVill au fost satele bazate pe bioenergie din țările partenere 
vizate (România, Serbia, Macedonia de Nord, Croația și Slovenia) până la etapa de investiții 
pentru infrastructura fizică; a crescut nivelul de sensibilizare a publicului cu privire la producția 
durabilă de bioenergie și oportunitățile comerciale pe care le oferă aceasta, precum și capacitatea 
utilizatorilor și a decidenților la nivel de mediu de afaceri și legislativ de a gestiona în mod durabil 
satele bazate pe bioenergie și de a aplica legislația națională și a UE. În general, proiectul BioVill 
a contribuit la extinderea și durabilitatea piețelor de bioenergie din Europa și din Uniunea 
Europeană. 

Proiectul BioVill a inclus șapte sate bazate pe bioenergie din țările țintă, precum Estelnic și 
Ghelința din județul Covasna din România. Au fost instalate capacități de bioenergie de până la 
2 MW în Estelnic și Ghelința, atât în întreprinderi private, cât și în instituții publice și au fost 
înființate două lanțuri valorice locale de aprovizionare cu biomasă. Aceste investiții au fost 
realizate de părțile interesate locale implicate, de exemplu, prin achiziționarea de echipamente 
pentru recoltarea lemnului, producția de biomasă și transport, precum și pregătirea unor zone 

                                                 
26 Green Energy Association (2015): “Biomass - the green business”, URL: https://eeagrants.org/archive/2009-
2014/projects/RO17-0030  

https://eeagrants.org/archive/2009-2014/projects/RO17-0030
https://eeagrants.org/archive/2009-2014/projects/RO17-0030
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specifice pentru colectarea reziduurilor lemnoase și au fost finanțate analize, studii și autorizații 
relevante. 

Rezultatele proiectului Biovill au fost prezentate deputaților Parlamentului European, deputaților 
Parlamentului României, precum și autorităților rurale locale. Mai mult, în cadrul proiectului BioVill 
comuna a elaborat un plan de acțiune pe termen lung, denumit Strategia Locală de Dezvoltare a 
Bioenergiei 2020-2030 în comuna Ghelința. 

Principalele învățăminte desprinse din proiectul BioVill includ importanța identificării principalelor 
părți interesate; implicarea părților interesate locale este esențială pentru implementarea cu 
succes a proiectului. Un alt factor al succesului a fost abordarea care încurajează implicarea și 
participarea activă a cetățenilor și a tuturor părților interesate relevante în procesul de planificare 
și implementare. 

 

2. Opțiuni tehnologice la scară mică pentru bioeconomiile regionale27  
Unitatea mobilă de prelucrare a lemnului prin așchiere produsă de Erpék Ind SRL (Figura 6) 
deservește sectoarele silviculturii, industriei lemnului, agriculturii, precum și municipalități. 

 

 
Sursa:  BE-Rural, Deliverable 2.1., p. 39 

Figura 6 Unitatea mobilă de prelucrare a lemnului prin așchiere (Erpék Ind SRL) 
 

Erpék Ind oferă o unitate mobilă de prelucrare a lemnului prin așchiere care poate fi alimentată 
cu materii prime pe bază de lemn puse la dispoziție de industria forestieră, activități agricole și 
municipalități. Tocătorul de lemn este montat pe un șasiu de remorcă, deoarece este foarte flexibil 
și este adecvat pentru diferite suprafețe. Fiind acționat de un motor diesel integrat de 60 CP, 
tocătorul de lemn poate funcționa în mod autonom, fără nicio sursă externă. Alimentarea 
tocătorului se face manual, iar unitatea este proiectată pentru ramuri din livezi, resturi forestiere, 
pomi de Crăciun din mediul urban, ramuri din parcuri urbane ș.a.m.d. Într-o oră poate produce 

                                                 
27 BE-Rural, Deliverable 2.1., p. 39-40 
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până la 15 m3 de biomasă. Volumul materiilor prime poate fi redus la 25%, astfel încât procesul 
de transport și organizarea logistică a prelucrării materiilor lemnoase devin mai simple și mai 
ieftine. Performanța mașinii depinde în mare măsură de calitatea, dimensiunea și tipul materiei 
prime, precum și de forța de muncă implicată în procesul de prelucrare prin așchiere a lemnului 
(IPE 2019). 

Întrucât în județul Covasna există volume mari de biomasă lemnoasă rămasă neutilizată sau 
insuficient utilizată, din diferite sectoare, Erpék Ind a dezvoltat o unitate mobilă de prelucrare a 
lemnului prin așchiere de mici dimensiuni pentru părțile interesate din România, la un preț 
accesibil. Inițial, această unitate a fost un derivat al boilerelor de dimensiuni mici și mijlocii ale 
Erpék Ind, care necesitau biomasă, în acest caz sub formă de lemn prelucrat prin așchiere (IPE 
2019). 

Tocătorul de lemn necesită doar o investiție redusă, de aproximativ 17.000 EUR (inclusiv șasiu 
remorcă, motor diesel Kubota, tocător, motor hidraulic, pompă și țevi). Costurile operaționale 
depind de factori multipli, precum costurile combustibilului, forța de muncă și întreținerea. 
Investiția este recuperată după 900 de ore de ore de utilizare (IPE 2019). 

Așchiile de lemn produse în mod durabil (incluzând recoltarea) au potențialul de a reduce emisiile 
de carbon din combustibil fosil. Așchiile de lemn reprezintă o alternativă la combustibilii fosili în 
ceea ce privește producerea de energie termică pentru gospodării și industrie. Mai mult, arderea 
așchiilor de lemn se realizează de obicei într-un mediu controlat, ceea ce duce la reducerea 
emisiilor de gaze cu efect de seră în comparație cu arderea necontrolată la fața locului. Deoarece 
materiile prime pentru așchii de lemn sunt răspândite pe scară largă, așchiile de lemn pot fi 
produse și consumate la nivel local în multe cazuri, ceea ce duce, de exemplu, la o reducere a 
emisiilor din transport (IPE 2019).  

Prelucrarea lemnului prin așchiere poate contribui la valorificarea materiilor prime neutilizate și 
insuficient utilizate și, astfel, la crearea de noi locuri de muncă și fluxuri de venituri în sectoarele 
de recoltare, producție, logistică etc. (IPE 2019). Mai mult, costurile pe MWh sunt semnificativ 
mai mici pentru așchii de lemn decât pentru încălzire cu ulei și gaze naturale (C.A.R.M.E.N. e.V. 
2019). 

Având în vedere că tăierea lemnului este o tehnologie remarcabil de simplă, cu un potențial ridicat 
de replicare, este adecvată pentru diverse amplasamente, inclusiv zonele rurale. Noile fluxuri de 
venit pot fi implementate cu ușurință cu costuri reduse de investiții. Mai mult, așchiile de lemn 
acoperă un domeniu larg de aplicare (combustibil solid, producție de celuloză, mulci etc.) (FNR 
n.d.), ceea ce le face deosebit de utile pentru zonele rurale. 

 

Bio-inovatori 

Pe măsură ce proiectul BE-Rural a progresat, echipa de proiect a identificat în județul Covasna o 
serie de bio-inovatori, ale căror realizări au fost prezentate la întâlnirea Grupului de Lucru al 
Părților Interesate (GLPI) din data de 12 februarie 2021. Încă o dată, a fost cât de poate de 
evidentă importanța bio-inovatorilor pentru dezvoltarea durabilă a bioeconomiei în regiunea 
Covasna.  
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O dovadă a acestei importanțe este faptul că cincizeci și patru de idei inovatoare ale 
antreprenorilor din Covasna au fost deja finanțate în diverse proiecte. Produsele/serviciile 
acestora oferă soluții pentru bioeconomia verde - exploatarea durabilă a pădurilor, creșterea 
biomasei etc.; bioeconomia albastră - reciclarea apei, utilizarea durabilă a ecosistemelor acvatice; 
noi soluții cu valoare adăugată; servicii de turism balnear etc.; lanțul alimentar - economia 
circulară în cadrul unui sistem alimentar, tehnologiile digitale în lanțul valoric alimentar etc. 

 

Tabelul 2 Bioprodusele inovatoare din Covasna, organizate sub formă de clustere 
tematice 

BIO-INOVATOR NUMELE COMPANIA PRODUS/SERVICIU 

TRANSYLVANIA 
TEXTILE & FASHION 
CLUSTER 

Gaszpor Edina RE-TEXT STUDIO Reutilizarea, reciclarea deșeurilor și a 
materialelor textile 

Szabo Bernadette  DESIGNER Reutilizarea, reconstituirea deșeurilor 
și a materialelor textile 

Szabo Jeno Asociația Centrului de 
Cercetare Subacvatică Terapeut specializat 

PRO WOOD REGIONAL 
WOOD INDUSTRY 
CLUSTER 

Kristo Kinga / Mihalcz 
Szende WIEB TOYS Jucării interactive și educative 

Czine Zsolt-Attila SPIRALWOOD Componente spiralate 

Butyka Judit Boglarka AUTHENTIQ SPACE Mobilier solid ecologic din lemn 

Bagoly Miklos Levente MONDOIMPEX Mobilier de grădină din lemn de salcâm 

Raymond Gheorghita WILD HOMES Case cu resurse naturale 

GREEN ENERGY 
INNOVATIVE BIOMASS 
CLUSTER 

Sebestyen Tihamer BIOMASS NRG Comunități sustenabile din punct de 
vedere energetic 

Racariu Vasilica  Biomasă 

CLUSTER REGIONAL 
PENTRU TURISM 
BALNEAR 

Manole Silviu WEGA INVEST 
Îmbutelierea apei minerale feruginoase 
în condiții de atmosferă controlată de 
gaze inerte 

Toth Arpad / Matyus Eniko ORVELL Ape minerale cu proprietăți terapeutice 

AGROFOOD 
REGIONAL CLUSTER 

Bako Zoltan / Fodor Klara MEOTIS Revolve – băutură bogată în proteine 
din zer 

Manole Silviu WEGA INVEST Fibro+ 
Băutură tonică mineralizată fără gluten 

Szocs Eniko CHANGE CENTER Stil de viață: alimentație și mișcare. 
Centru de sănătate 

Sursa: Lajos Vajda, prezentare de seminar 

 

Tabelul 2 prezintă bioprodusele inovatoare din județul Covasna (detaliate mai jos) organizate pe 
clustere tematice, iar Anexa 1 cuprinde Fișele de prezentare individuale pentru 14 bio-inovatori:  
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1. Apa medicinală VÂLCELE (www.Vâlcele.eu) cu un conținut ridicat de fier folosește o 
tehnologie inovatoare de îmbuteliere cu gaz inert pentru a menține nealterată structura apei 
direct din izvor. Produsul inovator a fost prezentat la Expoziția Mondială de la Dubai în 
octombrie 2021 cu tema: „Conecting minds, creating the future” care va dura 6 luni, găzduind 
190 de țări participante. Expoziția va conecta generațiile viitoare de bio-inovatori, ideile 
originale și descoperirile de ultimă oră. 

2. Produsul REVOLVE (www.meotis.ro) este o băutură tonică obținută din zer. Gestionarea 
reziduurilor de produse lactate este o prioritate pentru compania MEOTIS, care a colaborat 
cu clusterul AGROFOOD și Institutul Național de Cercetare-Dezvoltare pentru Chimie și 
Petrochimie - ICECHIM. Produsul inovator este prezent în rețeaua națională de magazine 
agroalimentare. 

3. Centrul pentru o abordare personalizată a stilului de viață (www.mychangecenter.com) oferă 
servicii care includ cursuri de nutriție inteligentă, autoanaliză a nivelului de zahăr din sânge, 
sistem alimentar durabil pentru asigurarea protecției mediului, furnizarea de echipamente 
medicale inovatoare pentru prevenție etc. 

4. Proiecte inovatoare pentru sprijinirea inovației sociale în zonele rurale prin sisteme de 
încălzire cu biomasă. Compania face parte din clusterul Green Energy (www.greencluster.ro) 
Inițiativa 1 sat 1 MW este un exemplu de bune practici pentru alte zone rurale din România, 
precum comuna Borlești din regiunea Nord-Est. 

5. Wooden Intelligent Eco-friendly bot  WIEB TOYS (www.wiebtoys.ro) sunt roboți inteligenți de 
jucărie, fabricați din materii lemnoase. Wieb Toys este un brand creat printr-o abordare 
educațională inovatoare vizând reciclarea deșeurilor lemnoase și utilizarea roboticii de către 
copii, produsul fiind unic pe piață. 

6. Mobilier ecologic pentru copii „Casa în casă” obținut din deșeuri de lemn, cu un design plăcut 
bazat pe creativitatea copiilor. 

7. Produse inovatoare din lemn de salcâm (mobilier de grădină - balansoar ergonomic etc.) 
tratate cu ulei natural de in, salcâmul fiind o specie cu creștere rapidă. 

8. Diverse produse inovatoare din lemn obținute printr-o tehnologie digitală specială, care 
păstrează tradiția locală; deșeurile prelucrate pot fi folosite pentru energie din surse 
regenerabile. 

9. Produse inovatoare obținute din valorificarea deșeurilor lemnoase din pădure (case în natură-
case în copac), cabane de saună, case ecologice etc. 

10. Realizări ale Centrului de Cercetări Subacvatice din Dalnic - județul Covasna (terapie 
subacvatică cu delfini pentru copiii cu autism; plăcuțe artificiale obținute din deșeuri; 
biotehnologie-utilizarea microorganismelor sau a produselor derivate din acestea, a culturilor 
de celule vegetale și animale pentru producerea de substanțe utile în agricultură și în industria 
alimentară, farmaceutică etc. în beneficiul activității umane). 

11. Produse obținute din combinații de bumbac organic și in; doamna Szabo Bernadette, 
designer de modă, și-a prezentat colecțiile de îmbrăcăminte din deșeuri textile.  

http://www.valcele.eu/
http://www.meotis.ro/
http://www.mychangecenter.com/
http://www.greencluster.ro/
http://www.wiebtoys.ro/
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Clustere  

Începând cu anul 2010, Incubatorul de afaceri din Sfântu Gheorghe a înființat mai multe clustere 
(Figura 7), ca platforme profesionale. Aceste clustere au inclus în misiunea lor dezvoltarea 
durabilă a sectoarelor economice în care activează, creșterea circularității în rețelele lor de 
afaceri, dar și aplicarea de noi tehnologii și soluții inovatoare pentru dezvoltarea bioeconomiei, 
care va constitui un sector economic esențial în județul Covasna. Viziunea acestor clustere este 
de a crea o economie durabilă, competitivă, bazată pe materii prime regenerabile, tehnologii cu 
emisii reduse de carbon și bioindustrii. 

Clusterele sunt puternic interconectate și depun eforturi pentru a oferi cele mai bune practici în 
diferite domenii ale economiei de tip bio: agroalimentar, textile și modă, industria forestieră, 
energie verde și alte domenii integrate ale bioeconomiei. 

Obiectivele strategice ale acestora sunt după cum urmează: 

• Diseminarea și creșterea gradului de acceptare a evoluțiilor în domeniul bioeconomiei 
• Crearea de produse bio și sprijinirea promovării acestora 
• Înființarea de noi întreprinderi și asigurarea de noi locuri de muncă în domeniul 

bioeconomiei 
• Investiții în cele mai bune practici, instalații pilot alături de lanțurile valorice ale 

clusterului. 

 

Clusterul regional Pro Wood, în domeniul exploatării lemnului 

După cum am menționat anterior, județul Covasna este „ținutul“ (județul/regiunea/zona) pădurilor. 
Județul este situat în munții Carpați, peste jumătate din suprafața sa fiind acoperită de păduri. 
Prin clusterul regional PRO WOOD, regiunea are un cluster propriu în sectorul de prelucrare a 
lemnului și producție de mobilă. O altă oportunitate constă în utilizarea deșeurilor lemnoase 
pentru energie verde. 

Clusterul este o inițiativă care aplică o abordare „de jos în sus“ a Asociației Întreprinderilor Mici și 
Mijlocii din Județul Covasna - ASIMCOV. În principal, se concentrează asupra necesității 
cooperării pentru a soluționa probleme comune, prin formare profesională, tehnologii inovatoare, 
acces la noi piețe, abordări în cascadă etc. PRO WOOD este primul cluster inovator din sectorul 
de prelucrare a lemnului și mobilierului din România. Metoda sa de generare a devenit un model 
național și a fost deja diseminată ca exemplu de bune practici în mai multe proiecte INTERREG, 
SEE, Horizon 2020. Inovația și internaționalizarea reprezintă principalii vectori ai dezvoltării. 
Crearea unui lanț valoric și integrarea într-un lanț industrial internațional bazat pe cooperarea 
transversală a clusterelor constituie principalele obiective ale Pro Wood. 

 

Green Energy Innovative Biomass Cluster 

Identificarea unor soluții inovatoare în domeniul energiei din surse regenerabile constituie obiectul 
de activitate al unui alt cluster din regiune, respectiv Green Energy Romanian Innovative Biomass 
Cluster; activitățile sale reflectă preocuparea actorilor locali pentru obținerea și valorificarea 
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bioresurselor, în special pentru obținerea și valorificarea biomasei, ca sursă de energie 
regenerabilă. 

Green Energy Innovative Biomass Cluster a fost creat cu scopul de a spori interesul pentru 
producerea și utilizarea biomasei, cea mai importantă sursă regenerabilă de energie din 
România.  

Green Energy Cluster este un cluster de economie socială care asigură un cadru pentru 
dezvoltarea soluțiilor în domeniul biomasei, punând accent pe tehnologie și inovații ecologice și 
sociale. Obiectivul constă în definirea unor soluții inovatoare și sincronizarea producției și utilizării 
deșeurilor, a subproduselor din biomasă solidă, dezvoltarea lanțului valoric al biomasei, crearea 
unor comunități energetice și îmbunătățirea cooperării între participanții la cluster.  

 

Clusterul regional Transylvania Textile & Fashion 

Pe agenda companiilor din industria textilă se află și aspecte vizând economia circulară în județul 
Covasna. Se remarcă în acest sens clusterul Transylvania Textile & Fashion care caută soluții 
creative pentru reintroducerea deșeurilor textile în lanțul valoric, pentru a prelungi durata de 
utilizare a unui material textil, potrivit obiectivului de dezvoltare durabilă 12 - Consum și producție 
responsabile. 

Transylvania Textile & Fashion este un cluster regional în domeniul textilelor și modei situat în 
Regiunea Centru a României; a fost înființat în anul 2013 și în prezent numără patruzeci și patru 
de membri, dintre care treizeci și două de întreprinderi mici și mijlocii. Pe lângă IMM-uri, 
universități, instituții de cercetare, companii de consultanță, consilii orășenești, clusterul include 
mai multe ateliere de ameliorare prin reciclare a deșeurilor din industriile textile și fabricarea de 
confecții din resturi și deșeuri textile, aplicând principiile economiei circulare. 

 

Agrofood Regional Cluster 

Covasna s-a impus și pe piața produselor agroalimentare tradiționale, ceea ce a favorizat 
dezvoltarea Clusterului Regional al Produselor și Industriei Alimentare - AgroFood (cluster 
regional agroalimentar din județul Covasna). Demersurile clusterului pentru consolidarea 
lanțurilor valorice în agricultură și în industria alimentară contribuie la crearea unui brand regional 
de produse agricole și agroalimentare cunoscute la nivel național și internațional. 

Clusterul Regional AgroFood a fost înființat în 2011, în atelierul intelectual al ASIMCOV. Ideea 
principală a fost crearea unui parteneriat profesional amplu, care să sprijine companiile care 
furnizează produse agricole și alimentare, să crească competitivitatea, să concentreze 
cunoștințele comune și abilitățile inovatoare pe capacitățile de cercetare-dezvoltare. 

În cadrul acestei platforme de colaborare, membrii clusterului au identificat soluții științifice pentru 
valorificarea subproduselor prin noi bioproduse. În acest parteneriat, clusterul armonizează 
interesele antreprenorilor, sectorului de cercetare, administrației locale, firmelor de consultanță și 
instituțiilor partenere, în primul rând în regiunea Arcului Carpaților, dar și în rândul clusterelor 
naționale și internaționale. 
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Clusterul regional balneoturistic Transylvania 

Județul Covasna este, de asemenea, „ținutul“ apelor minerale (Vâlcele, Perla Covasnei, Bodoc, 
Biborțeni, Șugaș, Malnaș etc.). Depozitele de dioxid de carbon sunt folosite în stațiunile balneare 
din județul Covasna în tratarea afecțiunilor digestive, a bolilor de nutriție și a celor 
cardiovasculare. În consecință, în județul Covasna s-au pus bazele clusterului regional de 
balneoturism Transylvania, care a depășit treptat granițele județului, devenind activ în Regiunea 
Centru. 

Cele mai importante realizări ale activității de cercetare a acestui cluster sunt: 

- „Beneficiile terapeutice ale factorilor naturali din stațiunea Băile Tușnad pentru reabilitarea 
pacienților cu boala Parkinson” prezentată la cel de-al 40-lea Congres Mondial al Societății 
Internaționale de Hidrologie Medicală și Climatologie – ISMH, al 24-lea Congres Brazilian 
al Industriei Minerale – Brazilia 2015. 

- Studiu clinic privind eficacitatea factorilor terapeutici naturali din stațiunea Băile Tușnad în 
reabilitarea pacienților post-AVC, Brazilia 2015 

Având în vedere rezultatele parteneriatelor și clusterelor existente, există încă un potențial mare 
de dezvoltare a industriei și de utilizare a resurselor regionale în mod durabil și mai eficient. 

 

 
Sursa: Lajos Vajda, prezentare de seminar 

Figura 7 Activitățile clusterelor din județul Covasna și aria tematică a ODD ONU 
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2 METODOLOGIE 
 

Analiza strategică a sectoarelor descrise anterior ne-a permis să conturăm o imagine obiectivă, 
clară a potențialului bioeconomic din județul Covasna. Însă, pentru a corela rezultatele analizei 
cu tendințele existente la nivelul comunității și pentru a oferi explicații locale pentru fenomenele 
identificate la nivelul comunității, am efectuat și o cercetare calitativă, în cadrul unei serii de 
consultări publice cu părțile interesate locale.  

Într-un prim pas, IPE a creat o bază de date a părților interesate, cu ajutorul Asociației Române 
a Clusterelor (Clustero) și al Asociației Întreprinderilor Mici și Mijlocii din Covasna (ASIMCOV). 
Identificarea structurată a părților interesate relevante din județul Covasna a constituit 
fundamentul implementării proceselor în care să fie antrenate și părțile interesate de la nivel 
local/regional. Exercițiul cuprinzător de cartografiere a părților interesate efectuat ulterior a avut 
ca rezultat crearea bazei de date regionale a părților interesate. Organizațiile și persoanele 
identificate au fost clasificate în funcție de interesul și de influența lor asupra dezvoltării ulterioare 
a bioeconomiei regionale. Multe dintre aceste persoane și organizații au participat la activitățile 
proiectului BE-Rural din Covasna. Astfel, în cadrul proiectului BE-Rural s-a obținut o cooperare 
eficientă și s-a stimulat crearea unor rețele de colaborare între toți actorii locali relevanți pentru 
procesul de elaborare a foii de parcurs în județul Covasna.  

Au fost organizate mai multe procese de consultare cu părțile interesate locale, care s-au bucurat 
de participarea unui număr substanțial de reprezentanți ai tuturor categoriilor de părți interesate: 
mediul academic, de afaceri, administrație și societatea civilă (după cum ilustrează tabelul de mai 
jos). După fiecare etapă/eveniment de consultare, datele și informațiile obținute au fost utilizate 
pentru actualizarea documentelor aferente foii de parcurs pentru domeniul bioeconomic a 
județului Covasna, astfel încât acestea să reflecte în mod real perspectiva comunității locale. 

Consultarea publică a părților interesate a fost complementară consultărilor periodice cu Grupul 
de Lucru al Părților Interesate (GLPI) din Covasna, înființat tocmai pentru a asigura continuitatea 
activității de prelucrare a informațiilor. 

În ceea ce privește înființarea GLPI regional, primul pas a fost implicarea structurilor de rețea 
dedicate bioindustriilor, care au fost înființate în urmă cu câțiva ani în zona Covasna, și 
organizarea unor discuții cu autoritățile locale privind necesitatea dezvoltării unei capacități 
instituționale puternice în domeniul bioeconomic. 

Baza de date cu părțile interesate a fost utilizată pe tot parcursul procesului de înființare a GLPI 
regional. Baza de date a oferit IPE posibilitatea de a anunța inițiativele importante și de a trimite 
invitații la evenimente, asigurând o bună reprezentare a participanților din toate categoriile. De 
asemenea, baza de date a ajutat la obținerea unor răspunsuri mai rapide la sondaje și solicitări 
de feedback de la persoanele care au participat la evenimente și la calibrarea campaniilor de 
comunicare în funcție de publicul vizat și la transmiterea cu precizie a informațiilor. 

Având în vedere caracteristicile Covasnei (zonă de munte, săracă, densitate foarte scăzută și 
îmbătrânire a populației, conexiune deficitară la internet), actorii locali au aplicat principiile 
esențiale ale BE-Rural pentru elaborarea participativă a foii de parcurs, și anume crearea prin 
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activități comune, receptivitatea și includerea, durabilitatea și transparența. Localnicii sunt 
familiarizați cu acțiunile de consultare publică, având în vedere elaborarea strategiilor regionale 
și naționale anterioare. De exemplu, redactarea Strategiei regionale de specializare inteligentă s-
a bazat pe un program de analiză care a adoptat o abordare „de jos în sus“, coordonat prin 
Mecanismul de descoperire antreprenorială aplicat de Agenția de Dezvoltare Regională Centru. 

Procesul de elaborare a Foii de parcurs în domeniul bioeconomiei s-a fundamentat pe o abordare 
participativă bazată pe implicarea actorilor locali/regionali, având astfel un puternic caracter 
calitativ, bazat pe principiul că „oamenii din teren” descriu mai bine aspectele relevante ale 
domeniului de competență propriu și ale regiunii decât datele statistice, care au dezavantajul de 
a fi deja vechi în momentul în care sunt necesare. Însă nu au fost neglijate nici datele statistice 
referitoare la potențialul bioeconomiei regionale, acestea fiind utilizate pentru validarea 
rezultatelor calitative. Abordarea de tipul „întâi calitate, apoi cantitate” contribuie, de asemenea, 
la consolidarea spiritului de echipă și la responsabilizarea grupului de părți interesate, având un 
rol crucial în implementarea, monitorizarea continuă și evaluarea foii de parcurs. 

Elaborarea Foii de parcurs pentru domeniul bioeconomiei a cuprins trei faze, acoperind o 
perioadă de un an (septembrie 2020 - septembrie 2021): 

 

Faza 1: Atelier de lucru pentru demararea activităților, St Konstantin & Elena Resort, 
Bulgaria, 28.09.2020 

Procesul a fost lansat printr-un prim atelier de lucru, organizat în contextul unei conferințe 
internaționale28 care s-a concentrat pe tema bioeconomiei ca factor motrice pentru dezvoltarea 
ecologică, durabilă și inclusivă. Acesta a fost conceput ca o întâlnire interactivă prin intermediul 
unei platforme de comunicare online, care să faciliteze schimbul de cunoștințe și expertiză cu 
privire la cele mai bune practici în domeniul bioeconomic din diferite regiuni ale Uniunii Europene. 
Activitatea a pus accentul pe colectarea de idei și pe schimbul de cunoștințe între regiunile 
europene în scopul de a facilita elaborarea unor strategii bioeconomice regionale. Modul de lucru 
a constat în activități de brainstorming vizând teme specifice ale bioeconomiei. De exemplu, 
pentru a convinge producătorii locali să activeze în domeniul bioeconomic, participanții au 
identificat următoarele soluții: stimulente financiare; sprijin pentru elaborarea unui plan de afaceri 
viabil; punerea în aplicare a politicilor de achiziții publice adecvate; și furnizarea de exemple de 
bune practici. 

În cadrul atelierului, au fost definite următoarele obiective pe termen lung: Noi lanțuri valorice și 
acces la noi piețe; Economie circulară; Reziliența multidimensională a societății umane; Siguranța 
alimentară; 100% biotehnologie. Aceste rezultate au reprezentat intrări inițiale pentru a doua fază, 
„Atelierele de evaluare inter pares”. 

 

 

                                                 
28 https://be-rural.eu/event/bioeconomy-as-driver-for-green-sustainable-and-inclusive-growth-clusters-and-their-
role-as-key-players/  

https://be-rural.eu/event/bioeconomy-as-driver-for-green-sustainable-and-inclusive-growth-clusters-and-their-role-as-key-players/
https://be-rural.eu/event/bioeconomy-as-driver-for-green-sustainable-and-inclusive-growth-clusters-and-their-role-as-key-players/
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Faza 2: Atelierele de evaluare inter pares 

Pe parcursul celei de-a doua faze, au fost organizate mai multe întâlniri GLPI în vederea elaborării 
unei matrice logice (a se vedea Anexa 2), care constituie un instrument auxiliar utilizat frecvent 
în procesul de elaborare a documentelor strategice. Pe măsură ce au fost completate intrările 
necesare, s-a conturat o imagine sintetică a județului Covasna în ceea ce privește obiectivele, 
perioada de referință, indicatorii, elementele de referință și factorii care constituie precondiții 
fundamentale. Matricea logică a combinat rata impactului cu rata importanței acestor elemente. 
Participanții la reuniunile GLPI au fost rugați să acorde trei voturi pentru elementele cele mai 
importante, respectiv cu cel mai puternic impact ale matricei menționate mai sus. După 
prelucrarea voturilor, s-au obținut intrările necesare completării matricei logice. Moderate de IPE, 
evenimentele au fost dedicate formulării obiectivelor, activităților, rezultatelor, evaluării riscurilor 
și măsurilor de monitorizare. 

Urmând metodologia matricei logice, obiectivele au fost identificate în cadrul unei întâlniri față în 
față a GLPI la Incubatorul de afaceri din Sfântu Gheorghe, organizată în data de 15 iunie 2021. 
Participanții au fost rugați să aloce trei voturi celor mai importante obiective, respectiv celor cu 
cel mai puternic impact. Potrivit voturilor, obiectivul general (Nivel I) al foii de parcurs în domeniul 
bioeconomiei este „Un mod de viață calitativ și sustenabil”.  

 

Figura 8 Întâlnire a GLPI pentru elaborarea Foii de parcurs 

 

Apoi, dintre obiectivele menționate mai sus au fost selectate obiectivele strategice (Nivelul II), 
după cum urmează: dezvoltarea armonioasă în zonele rurale, responsabilitatea socială și 
avantajul economic competitiv prin inovare în domeniul economiei circulare.  

 

Următoarea întâlnire GLPI a avut loc în data de 3 august 2021, la Sfântu Gheorghe, Covasna 
(Figura 8); pornind de la rezultatele evenimentului GLPI precedent, a inclus o discuție separată 
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dedicată fiecărui obiectiv strategic, pentru a stabili obiectivele operaționale (Nivelul III): a) 
Dezvoltarea modelelor de afaceri în domeniul bioeconomiei („1 sat 1 MW” în baza unei 
opțiuni tehnologice la scară mică, prin care se asigură alimentarea autonomă cu energie pentru 
nevoi civile și industriale); și b) Sprijinirea educației și a culturii de cooperare pentru 
implementarea proceselor bioeconomice regionale. Discuțiile au continuat în cadrul reuniunii 
GLPI organizate pe 22 septembrie 2021.  

 

 
Sursa: Prelucrare proprie 

Figura 9 Obiectivele Foii de parcurs în domeniul bioeconomiei, conform matricei logice 

 

Din punct de vedere metodologic, discuțiile au fost moderate după cum urmează: 

• Fiecare participant a fost rugat să se gândească la modalitățile prin care poate fi atins 
obiectivul strategic respectiv și să le noteze pe un cartonaș. 

• Apoi, cartonașele au fost grupate pentru a forma obiectivele potențiale 
• Prioritizarea s-a făcut în baza votului. Participanții au fost rugați să aloce trei voturi celor 

mai importante obiective, respectiv celor cu cel mai puternic impact.  
• Obiectivele care au obținut cel mai mare punctaj au fost reținute pentru a fi detaliate prin 

activități. 
Matricea logică reprezentând structura foii de parcurs pentru dezvoltarea strategiei bioeconomice 
a fost finalizată în cadrul reuniunii GLPI din 23 septembrie 2021 (Figura 9). 

A fost utilizată următoarea abordare: 

• Analiza viziunii, a obiectivelor strategice și a obiectivelor operaționale, așa cum au fost 
definite în timpul reuniunilor GLPI anterioare  

• Revizuirea indicatorilor discutați în cadrul primului atelier de lucru față în față care a avut 
loc în St Konstantin & Helena Resort, Bulgaria, pe 28 septembrie 2020 
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• Discuție moderată asupra activităților, indicatorilor, valorilor de referință pentru 
monitorizare și riscurilor. 

În paralel cu atelierele de lucru în care s-a pus accentul pe evaluare, în cadrul proiectului BE-
Rural au fost organizate și alte evenimente precum seminarii de transmitere de cunoștințe și 
consolidare a capacității și evenimente educaționale, care au contribuit la fundamentarea foii de 
parcurs în domeniul bioeconomic. 

 

Faza 3: Elaborarea Foii de parcurs în domeniul bioeconomiei  

Foaia de parcurs a fost elaborată pornind de la matricea logică. Aceasta ține cont de situația 
actuală a bioeconomiei circulare în județul Covasna, descriind în detaliu planul de acțiuni pentru 
atingerea obiectivelor, precum și monitorizarea și guvernarea. Tabelul 3 oferă o prezentare 
generală a fiecărei reuniuni.  

 

Tabelul 3 Reuniunile pentru elaborarea Foii de parcurs în domeniul bioeconomiei 

Tema întâlnirii Data Participanți 
Atelier de lucru pentru demararea activităților, St Konstantin & Elena Resort, 
Bulgaria 28-Sep-2020 6 

GLPI pentru principiile și obiectivele strategiei/hărții de parcurs pentru 
consolidarea bioeconomiei în județul Covasna; prezentarea matricei de 
dezvoltare. Sfântu Gheorghe, județul Covasna  

15-Iun-2021 23 

GLPI pentru principiile și obiectivele strategiei/hărții de parcurs pentru 
consolidarea bioeconomiei în județul Covasna; matricea pentru identificarea 
obiectivelor strategice și operaționale ale strategiei bioeconomice/foii de 
parcurs pentru Covasna (primul obiectiv operațional). Sfântu Gheorghe, județul 
Covasna  

3-Aug-2021 33 

GLPI pentru identificarea obiectivelor strategice și operaționale ale strategiei 
bioeconomice/foii de parcurs pentru Covasna (al doilea obiectiv operațional); 
bune practici în domeniul economiei verzi din comuna Ghelința. Sfântu 
Gheorghe, județul Covasna  

4-Aug-2021 30 

GLPI pentru monitorizarea activității prin indicatori, și pentru toate obiectivele, 
fiecare tip de acțiune, potrivit matricei logice pentru evaluarea impactului 
strategiei bioeconomice/foii de parcurs pentru județul Covasna. Sfântu 
Gheorghe, județul Covasna  

22-Sep-2021 63 

BE-Rural World Café pe tema potențialului bioeconomic al județului Covasna; 
prezentarea documentelor aferente foii de parcurs elaborate în cadrul 
proiectului BE-Rural; dezbatere cu publicul asupra documentelor prezentate. 
Sfântu Gheorghe, județul Covasna  

23-Sep-2021 68 

GLPI pentru a reflecta asupra feedbackului primit în cadrul BE-Rural World 
Café despre documentelor aferente foii de parcurs pentru domeniul 
bioeconomic în județul Covasna. Sfântu Gheorghe, județul Covasna  

23-Sep-2021 39 

Sursa: Prelucrare proprie 
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Optzeci și trei de părți interesate au participat la întâlniri și au contribuit la elaborarea foii de 
parcurs regionale în domeniul bioeconomiei, iar un total de o sută optzeci și unu de părți 
interesate regionale au participat la activitățile mai ample din cadrul proiectului (enumerate în 
Anexa 3), inclusiv seminarii de consolidare a capacității și de elaborare a modelelor de afaceri, 
care au structurat procesul de elaborare a foii de parcurs.  

Părțile interesate prezente la evenimentele menționate și-au exprimat interesul de a participa la 
elaborarea Foii de parcurs pentru strategia din domeniul bioeconomiei, având în vedere că există 
deja o strategie în domeniul bioenergiei care nu abordează anumite aspecte specifice legate de 
protecția mediului și durabilitatea socioeconomică, securitatea alimentară, economia verde, 
tranziția industrială, produsele ecologice, agricultura ecologică etc. Impactul Foii de parcurs ar 
consta în oferirea de soluții inovatoare pentru provocările la adresa dezvoltării durabile în mediul 
rural din județul Covasna. 

BE-Rural World Café din OIP Covasna a avut loc în cadrul Săptămânii Europene a Dezvoltării 
Durabile (The European Sustainable Development Week), când actorii ecosistemului regional de 
inovare au organizat o serie de evenimente menite să evidențieze importanța bioeconomiei în 
dezvoltarea regională. 

În contextul evenimentelor tematice inițiate de comunitatea locală din Covasna în cadrul 
Săptămânii Europene a Durabilității, în perioada 21-27 septembrie 2021, a fost organizată BE-
Rural World Café, în data de 23 septembrie 2021. Cu această ocazie, echipa de proiect și-a 
propus să ofere publicului larg un cadru pentru a-și exprima opiniile privind documentele aferente 
Foii de parcurs în domeniul bioeconomiei elaborate pentru județul Covasna în cadrul proiectului 
BE-Rural.  

Această discuție între toate categoriile de actori regionali a reprezentat punctul culminant al unui 
proces intens de consultări desfășurat în ultimii doi ani în vederea elaborării documentelor 
aferente Foii de parcurs în domeniul bioeconomiei pentru județul Covasna. Rezultatele acestor 
discuții purtate în cadrul BE-Rural World Café au contribuit decisiv la finalizarea acestor 
documente. Anexa 4 include câteva imagini din cadrul acestor evenimente. 
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3 PLANUL DE ACȚIUNE 
 

 Obiective și acțiunile aferente  
 

Obiectiv general: Un mod de viață calitativ și sustenabil în regiune 

 

Potrivit rezultatelor reuniunilor GLPI organizate în Covasna pe parcursul anului 2021 (Tabelul 4), 
cel mai important obiectiv a fost: „Un mod de viață calitativ și sustenabil în județul Covasna“. 
Condițiile de trai adecvate și dezvoltarea durabilă devin obiectivul cel mai important în rândul 
cetățenilor, vizând existența unor standarde ambițioase în ceea ce privește infrastructura civilă și  
calitatea vieții.  

Concret, provocarea asigurării unui mod de viață calitativ și sustenabil în regiune trebuie abordată 
atât prin prisma componentei sale economice, prin dezvoltarea modelelor de afaceri ale 
bioeconomiei circulare, cât și prin prisma consolidării capitalului uman și a susținerii culturii 
cooperării, ca precondiție pentru implementarea bioeconomiei circulare. Mai mult, este nevoie de 
o dezvoltare rurală-urbană armonioasă, de modernizarea infrastructurii de toate tipurile, 
accelerarea includerii minorității rome, sprijinirea inițiativelor de responsabilitate socială și inovare 
socială. 

 

Obiective strategice  

 

1. Dezvoltare rurală armonioasă 
În județul Covasna trebuie promovată conviețuirea armonioasă între om și natură. Pentru o 
dezvoltare rurală mai echilibrată în județul Covasna, trebuie realizate următoarele măsuri și 
acțiuni:  

- Creșterea implicării părților interesate locale în procesul de bioeconomizare 

Județul este o regiune rurală tipică, departe de centrele economice principale, iar în multe așezări 
rurale persoanele de vârstă activă nu au un loc de muncă și se concentrează pe agricultura de 
subzistență sau pe activități agricole la nivel de gospodărie. La acest nivel, activitățile de 
agricultură durabilă sunt perfect tangibile, dar întrucât nu au loc de muncă, nici asigurări de 
sănătate, nici contribuții sociale, aceste persoane nu vor beneficia de pensie și se caracterizează 
printr-o vulnerabilitate ridicată. Prin bioeconomizare, aceste persoane pot fi implicate în 
întreprinderi sociale, cooperative agricole care urmăresc realizarea unor produse ecologice, 
valorificarea subproduselor locale și regionale și închiderea buclelor sociale și economice. 

- Înființarea satelor bazate pe bioeconomie în județul Covasna 

Stabilizarea dezvoltării bioagricole și rurale bazate pe bioeconomie circulară. 
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În județul Covasna, doar câteva municipii se caracterizează prin agricultură industrializată și 
sector de producție alimentară. În această regiune, activitățile agricole se desfășoară în 
exploatații mici și mijlocii, unde circularitatea poate fi organizată mai eficient între agricultori și 
cetățeni la nivel local. 

- Dezvoltarea unui sector de afaceri bazat pe economie circulară / bioeconomie prin 
înființarea de noi start-up-uri 

Înființarea și dezvoltarea unor întreprinderi înfloritoare bazate pe bioeconomie, prin implicarea 
unor măsuri de finanțare publică. Densitatea populației în județul Covasna este scăzută, 26 
locuitori/km2, așezările sunt apropiate de pădure și de natură; cu activități adecvate de întreținere 
a peisajului, se poate oferi un mediu de locuit plăcut în zonele rurale. Pentru a realiza o dezvoltare 
rurală mai armonizată, este esențială educarea tinerei generații, pentru o societate civilizată, o 
guvernare eficientă și o viață prosperă.  

- Stabilirea unui cadru de politici eficient pentru prioritizarea economiei circulare în mediul 
rural din Covasna, unde industriile tradiționale și activitățile economice în domenii precum 
agricultura, industria forestieră, industria agroalimentară să poată mobiliza resurse pentru 
a sprijini procesele armonizate de dezvoltare rurală (priorități în ceea ce privește 
personalul, resursele, finanțarea și serviciile publice). 

 
2. Regiune responsabilă social 

Pentru a dezvolta un județ Covasna responsabil social, trebuie realizate următoarele măsuri și 
acțiuni: 

- Înființarea satelor bazate pe bioeconomie în județul Covasna, având ca scop 
sensibilizarea, îmbunătățirea cunoștințelor despre produsele de origine locală și organică 
și promovarea aplicațiilor și beneficiilor bioeconomiei, economiei circulare și durabilității, 
favorizând dialogul, dezbaterea și schimbul de cunoștințe între publicul larg, cercetători și 
companii. 

În județul Covasna, multe localități rurale au parametrii adecvați pentru a deveni sate bazate pe 
bioeconomie, deoarece modelele economice și sociale locale au fost dezvoltate cu mult timp în 
urmă. Totuși, localnicii nu știu cum să își promoveze produsele organice și cum să absoarbă 
fonduri publice pentru a-și dezvolta capacitatea, a-și îmbunătăți vizibilitatea și pentru a asigura 
durabilitatea. Prin urmare, trebuie mai intens mediatizate exemplele de bune practici, însoțite de 
organizarea unor ateliere de lucru tematice și demonstrații practice. Este esențial să arătăm într-
un mod clar și captivant cum bioeconomia face parte din ce în ce mai mult din viața de zi cu zi a 
localnicilor și să formăm consumatorii pentru a alege în cunoștință de cauză. Aceste aspecte pot 
avea un impact pozitiv asupra mediului, societatea dezvoltând o economie circulară la nivel local.  

- Înființarea de întreprinderi economice sociale pentru a dezvolta bioeconomia circulară  

Bioeconomia circulară ar avea numai avantaje în urma unei abordări participative, prin înființarea 
de întreprinderi sociale care ar putea implica persoane din straturile vulnerabile ale societății 
locale. Economia circulară poate fi dezvoltată și prin promovarea percepțiilor mai multor categorii 
de părți interesate și prin negocierea valorilor între actori diferiți, cum ar fi autoritățile locale și 
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companiile private, care au priorități diferite din punctul de vedere al valorilor. Mediul local de 
afaceri și autoritățile publice au puterea de a modela fluxurile valorice în spațiile de producție, 
schimb și consum, prin urmare implicarea lor este esențială (Małgorzata Lekan et al, 2021). 
Autoritățile publice își pot prioritiza achizițiile publice pentru întreprinderile sociale locale dacă 
înțeleg importanța acestor entități și pot fi create fluxuri valorice locale, cum ar fi alimente de 
proveniență locală în instituțiile de învățământ de la nivel local, energie obținută din biomasă 
provenită din deșeurile locale, ateliere creative cu țesături locale. În mod ideal, astfel de abordări 
necesită schimbări societale și instituționale ce presupun transformări mai substanțiale, în 
trecerea de la economia liniară la economia circulară și bioeconomie. În acest fel, întreprinderile 
sociale ar beneficia de o atenție sporită și binemeritată. 

 

3. Avantaje competitive datorită eco-inovării 

Pentru a spori avantajul competitiv prin eco-inovare în județul Covasna, trebuie realizate 
următoarele măsuri și acțiuni: 

- Creșterea avantajului competitiv prin implicarea bio-inovatorilor în activitățile economice 
locale 

Economia circulară se numără printre obiectivele principale ale politicilor actuale, atât în Europa, 
cât și în România, prin urmare, durabilitatea și definirea ciclului de viață trebuie să fie în centrul 
atenției și la nivel de companie. Promovarea economiei circulare și transformarea într-o societate 
care reciclează aduc multe schimbări pentru întreprinderi, dar le oferă și noi oportunități. În multe 
sectoare economice, disponibilitatea și costul materiilor prime, aspectele energetice, calitatea 
produselor și securitatea aprovizionării cu materii prime pot asigura competitivitatea. De exemplu, 
în industria forestieră sau în domeniul construcțiilor din lemn, politica energetică și climatică și 
reducerea emisiilor de gaze cu efect de seră necesită o atenție deosebită. Durabilitatea și 
responsabilitatea, reciclarea/reutilizarea produselor și materialelor și eficiența energetică au fost 
considerate abordări promițătoare pentru promovarea competitivității pe termen lung. În 
agricultură, valorificarea subproduselor asigură un venit suplimentar fermierilor, permițându-le să 
devină mai rezilienți și mai flexibili.  

- Eliminarea subproduselor și a producției de deșeuri în industria alimentară, agricultură, 
industriile forestiere prin valorificarea acestor materiale 

Eco-inovarea are ca rezultat reducerea emisiilor și a deșeurilor, iar ca efect secundar asigură 
durabilitatea zonelor rurale din județul Covasna. Exemple de eco-inovare: comunitatea energetică 
bazată pe energie din surse regenerabile locale, recuperarea energiei din deșeurile solide la 
centrul regional de gestionare a deșeurilor, utilizarea deșeurilor pentru recuperarea materialelor 
în industria textilă, forestieră, agricultură, producția de îngrășăminte din apele uzate, produse 
ecologice și mai multe tipuri de sisteme de management (Eryigit, 2015). 
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Obiective operaționale  

 

1. Crearea unor modele de afaceri bioeconomice 

În domeniul bioeconomiei circulare, deși mai mulți consumatori sunt interesați să recunoască o 
valoarea înaltă a durabilității, multe IMM-uri și start-up-uri adoptă modele de afaceri 
convenționale, utilizând principii ale economiei liniare. Bioeconomia și economia circulară 
rezonează cu o abordare privind lanțurile valorice care pune accentul pe reducerea dependenței 
de materiile prime fosile și a emisiilor de CO2, prin exploatarea produselor secundare (Gatto, 
2021). Aplicarea industrială a conceptului de economie circulară necesită modele de afaceri 
inovatoare și solide, prin urmare, trebuie facilitată în județul Covasna diseminarea de noi modele 
de afaceri și colaborarea afacerilor locale pe bază de „încredere” și „obiective comune”.  

Au fost sugerate următoarele acțiuni: 

• Elaborarea de modele de afaceri în domeniul bioeconomiei circulare pentru companiile 
locale 

• Creșterea numărului de companii care implementează procese ale bioeconomiei circulare 
• Creșterea numărului de noi locuri de muncă în sectorul bioeconomic 
• Creșterea numărului de IMM-uri care introduc inovații în sectorul bioeconomic 
• Creșterea numărului de noi producători certificați pentru produse organice 
• Dezvoltarea infrastructurilor de afaceri (parcuri industriale, incubatoare de afaceri) 
• Crearea unei scheme de granturi dedicate rețelelor de colaborare (clustere, asociații) 
• Finanțarea unor proiecte de sprijin pentru asociațiile de afaceri care acționează la nivel 

local 
• Inițiative de parteneriat public-privat (PPP) pentru a prelungi lanțurile valorice regionale. 

 

2. Sprijin pentru educație și cultura cooperării pentru implementarea proceselor 
bioeconomice regionale  

Mulți consideră conceptul de economie circulară ca fiind noua cale către dezvoltarea durabilă. 
Deoarece acesta este diferit de conceptul de economie liniară, este nevoie în sistemul nostru de 
învățământ de elaborarea de noi cursuri și de principii pedagogice reproiectate și adaptate. În 
prezent, putem capta atenția elevilor numai folosind metode noi, cum ar fi interactivitatea, non-
dogmatismul și reciprocitatea, precum și alinierea constructivă și învățarea bazată pe probleme. 
Oamenii de știință sugerează aplicarea unor exerciții și jocuri noi de economie circulară, cum ar 
fi: un joc de simulare, bingo cu cuvinte la modă, un laborator de demontare, o simulare de parc 
eco-industrial, instrumente de politici, petrecere circulară și viitor circular (Kirchherr, 2019). 

Rolul centrelor incubatoare de afaceri este esențial în tranziția de la economia liniară la cea 
circulară. Printre părțile interesate se numără și firmele care caută modalități economice de 
gestionare a deșeurilor, cele care ar putea folosi deșeurile ca intrări cu valoare adăugată, agențiile 
guvernamentale și analiștii economiei circulare, care pot furniza informații potențial benefice. Pot 
fi recrutați antreprenori pentru a dezvolta proiecte de economie circulară. Administrația publică 
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trebuie să susțină finanțarea inițială, dar, în cele din urmă, organizațiile de tip start-up rezultate 
vor activa independent ca întreprinderi care merită finanțare cu capital de risc. Mediul de 
colaborare ar promova un comportament profitabil al economiei circulare. Antreprenorii au nevoie 
de acces la informații pertinente și la o rețea de sprijin, care pot fi asigurate de centrele 
incubatoare axate pe economia circulară. În județul Covasna există 2 centre incubatoare de 
afaceri, unul dintre ele facilitând puternic principiile economiei circulare în centrul economic, cu 
un al treilea aflat în fază incipientă, urmând să își înceapă activitatea în 2024. În județul Covasna 
este nevoie de eforturi suplimentare în viitor pentru implementarea incubatoarelor de economie 
circulară, pentru a mobiliza antreprenorii să realizeze beneficii economice și de mediu (Millette, 
2020). 

Principalele acțiuni propuse în județul Covasna:  

• Inițierea, elaborarea și implementarea unor proiecte de investiții în bioeconomie  
• Introducerea disciplinei bioeconomie în curriculumul educației informale/formale  
• Diseminarea și sensibilizarea pe tema conceptului de bioeconomie  
• Organizarea activităților de transfer de bune practici 
• Calificarea echipelor de management în domeniul bioeconomiei la nivelul autorităților 

locale 
• Formarea formatorilor 
• Organizarea unor evenimente de promovare a bioeconomiei în care oferta răspunde 

cererii în ceea ce privește serviciile de calificare și perfecționare 
• Adaptarea cadrului de reglementare la sectorul bioeconomiei și la specificul regional. 

 

Matricea logică prezentată în Anexa 2 cuprinde detalii suplimentare în  acest sens. 

Foaia de parcurs prezintă o abordare de jos în sus; activitățile vor fi implementate de părțile 
interesate regionale reunite în mai multe inițiative de parteneriat public-privat pentru infrastructura 
de afaceri, finanțarea proiectelor comune și măsuri de consolidare a capacității, inclusiv transferul 
internațional de bune practici. În acest sens, este extrem de importantă o cooperare mai strânsă 
cu Consiliul Județean Covasna și Primăria Municipiului Sfântu Gheorghe. Această foaie de 
parcurs are scopul de a ghida elaborarea unei viitoare strategii bioeconomice locale. 

Având în vedere S3 regională a Regiunii Centru, care subliniază atât rolul clusterelor, ca factori 
favorizanți ai redresării economice verzi, digitale și reziliente, cât și al bioeconomiei, ca una dintre 
specializările inteligente din regiune, finanțarea strategiei ar putea fi asigurată prin intermediul 
Programului Operațional Regional, precum și al Planului Național CDI, Horizon Europe, 
INTERREG Europe etc. În acest sens, calendarul strategiei este aliniat cu perioada generală de 
programare la nivel UE, dar și la nivel național și regional (2021-2027).  

Pentru a deveni un document asumat politic, este necesară continuarea colaborării cu 
administrația locală/regională din Covasna pentru aplicarea recomandărilor care transpar din 
aceste documente aferente Foii de parcurs pentru strategia din domeniul bioeconomiei, elaborate 
în cadrul proiectului BE-Rural. 
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 Elaborarea unor modele de afaceri ecologice la scară mică 29  
 

Evoluția economică de până acum prezintă județul Covasna ca pe un „Living Lab” efervescent, 
dominat de spiritul întreprinzător și de cooperare. Printre inițiativele analizate în domeniul 
bioeconomiei se remarcă cele care țin de asigurarea durabilității energetice a comunităților; de 
altfel, această inițiativă a județului Covasna a fost promovată, între timp, ca o prioritate la nivel 
național. În acest context, echipa de proiect BE-Rural a derulat un exercițiu aprofundat vizând 
dezvoltarea unui model de afaceri, ale cărui rezultate le prezentăm pe scurt mai jos. 
Implementarea acțiunilor strategice propuse pornește de la premisa unor cunoștințe solide privind 
modelele de afaceri menite să consolideze bioeconomia locală. 

Dezvoltarea bioeconomiei depinde în primul rând de disponibilitatea biomasei, ca materie primă 
exclusivă (Figura 10). Putem porni de la două premise. În primul rând, există cantități substanțiale 
de biomasă, în prezent insuficient exploatate, iar multe fluxuri de deșeuri sunt utilizate în mod 
ineficient sau nu sunt utilizate deloc. Astfel, din fluxurile actuale de biomasă pot fi extrase mai 
multe tipuri de materiale, precum și energie. În al doilea rând, potențialul de biomasă poate fi 
sporit prin eliminarea decalajelor de randament, extinderea productivității și utilizarea terenurilor 
marginale, mai puțin fertile și prin introducerea unor tehnologii noi și îmbunătățite de extracție și 
procesare. Dezvoltarea de noi tehnologii inovatoare pentru utilizarea și transformarea materiei vii 
a deschis calea către o multitudine de domenii de aplicare (Mathijs et al. 2015).30  

 

 
Sursa: BE-Rural, Deliverable 2.5, Figure 3, p. 16 

Figura 10 Surse și utilizări ale biomasei în UE (EU Science Hub 2019) 
  

                                                 
29 Secțiune bazată pe BE-Rural, Deliverable 5.2. 
30 BE-Rural, Deliverable 2.5., p. 15 
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În prima etapă, este necesară sensibilizarea actorilor locali cu privire la potențialul din domeniul 
bioeconomiei, astfel încât în etapele următoare să poată fi dezvoltate diverse acțiuni de 
valorificare a acestui potențial, cu scopul final de a îmbunătăți calitatea vieții. 

Platformele BE-Rural Open Inovation (OIP) reprezintă forumuri în care se reunesc operatorii din 
lanțurile regionale ecologice de aprovizionare. Membrii OIP sunt producători/distribuitori de 
biomasă, dezvoltatori de bioproduse și bioservicii, dezvoltatori/distribuitori de echipamente și 
tehnologii, clienți și utilizatori finali potențiali și existenți și autoritățile publice cu atribuții în 
domeniu. Prin implicarea tuturor acestor părți interesate, structurile OIP devin surse extrem de 
eficiente de informații despre piață, precum și „cutii de rezonanță” pentru dezvoltatorii de 
bioproduse, pentru a colecta feedback direct de la potențialii utilizatori finali și clienți plătitori.31  

Pentru o imagine de ansamblu asupra potențialului regional de biomasă, Tabelul 4 oferă detalii 
suplimentare despre fluxurile de biomasă disponibile și o prezentare generală a factorilor 
favorizanți (financiari, infrastructură și alte condiții necesare). Categoria financiară identifică 
condițiile pentru obținerea finanțării afacerilor din bioeconomie din regiune, inclusiv 
disponibilitatea fondurilor publice sau private și orice obstacole în calea finanțării. Categoria 
infrastructurii se concentrează în primul rând pe disponibilitatea rețelelor de transport de biomasă 
în regiune. Este inclusă și o coloană mai generală intitulată „altele”, pentru a surprinde orice 
probleme nerezolvate, cum ar fi expertiza tehnică disponibilă, colaborarea părților interesate și 
problemele legate de ocuparea forței de muncă. În sfârșit, sunt prezentate scurte descrieri ale 
tehnologiilor relevante și elementele principale ale modelelor de afaceri. Acestea acoperă 
activitățile principale și resursele esențiale de care au nevoie, propunerea de valoare pe care o 
oferă și structura costurilor și fluxurile de venituri.32 

Pornind de la potențialul biomasei (prezentat în prima parte a documentului) și condițiile 
socioeconomice (descrise și în prima parte a documentului) și rezumate în Tabelul 4, echipa 
proiectului BE-Rural a identificat și a analizat, cu ajutorul unei metodologii specifice, un model de 
afaceri reprezentativ, care permite realizarea durabilității energetice pentru comunități, respectiv 
modelul inițiat de Biomass NRG Consulting SRL. Metodologia pregătită pentru această activitate 
și procesul urmat pentru implementarea acesteia au fost concepute pentru a promova inovația 
deschisă și a genera situații de colaborare pe idei de afaceri concrete, relevante și adaptabile 
contextului regiunii Covasna. Elementul de bază al acestui demers este Grupul de Lucru pentru 
Evaluarea Pieței și Proiectarea Modelelor de Afaceri. Acesta este un grup de persoane din OIP 
care sunt invitate să participe la evaluarea ideii de afaceri, contribuind prin cunoștințele lor de 
specialitate despre regiune, experiența lor profesională, accesul la date, informații și contacte 
specifice etc. Susținut de aceste cunoștințe colective, antreprenorul din domeniul bioeconomic 
care a prezentat ideile de afaceri ecologice a avut ocazia să înglobeze perspectivele experților în 
activitățile sale de analiză a pieței și de proiectare a modelului de afaceri. Evaluarea a fost 
realizată în urma unei abordări agile, potrivit căreia grupul de lucru s-a întrunit periodic pentru a 
examina diferite elemente ale strategiei de afaceri și pentru a le dezvolta treptat, iterativ.33 

                                                 
31 BE-Rural, Deliverable 5.1., p. 4 
32 BE-Rural Deliverable 5.1., p. 25 
33 BE-Rural, Deliverable 5.2., p. 8 
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 Tabelul 4 Prezentare generală a potențialului biomasei în județul Covasna 
 

Sursa:  BE-Rural, Deliverable 5.1., p. 28, OIP Covasna 

  

Fluxuri de 
biomasă 

Potențialul biomasei din regiunea Covasna provine în primul rând din sectorul forestier – 
inclusiv producția de lemn și de mobilă. Agricultura este o industrie secundară, deși oferă și 
un potențial semnificativ de biomasă. Sunt necesare studii suplimentare pentru a determina 
capacitățile regiunii pentru ambele fluxuri de biomasă. În prezent, biomasa lemnoasă este 
utilizată în special ca și combustibil, deși sunt de dorit și alte aplicații.  

Condiții 
favorizante 

Financiare Infrastructură Altele 

Există un sector bancar 
privat puternic în regiune, 
care oferă acces facil la 
resurse financiare. 
Subvențiile publice pot 
deveni în mai mare măsură 
disponibile datorită atenției 
crescânde acordate 
procesului de elaborare a 
politicilor naționale.  

Infrastructura de transport 
există deja în regiune. 
Construirea parcurilor 
industriale atrage investitori, 
stimulând totodată 
cooperarea și colaborarea în 
domeniu.  

Cercetarea și dezvoltarea 
sunt deja destul de 
proeminente în zonă prin 
clustere, universități și 
companii. Există, de 
asemenea, inițiative și 
programe de sprijinire a 
start-up-urilor.  

Provocări 

În ciuda sistemelor financiare robuste, investițiile încă lipsesc. Colaborarea și coordonarea 
între părțile interesate vor trebui gestionate cu atenție, în special cu sectorul transporturilor, 
dar și cu IMM-urile, clusterele și instituțiile de cercetare și dezvoltare. De asemenea, este 
necesar sprijin guvernamental suplimentar pentru dezvoltarea unor noi afaceri locale. În 
plus, ar fi benefică dezvoltarea unei strategii pentru C+D+I în regiune. În sfârșit, se pare că 
regiunea nu are forța de muncă calificată necesară pentru dezvoltarea unui lanț de 
aprovizionare cu biomasă, prin urmare, pot fi necesare cursuri de formare profesională.  

Tehnologii 
adecvate 

Pot fi relevante aici atât activitățile economice din sectorul forestier, cât și din sectorul 
agricol. Peletizarea și brichetarea sunt aplicabile aici, iar modelele de afaceri de la 
Spawnfoam și Spinnova pot fi deosebit de interesante pentru părțile interesate.  

• Spawnfoam este o companie care transformă reziduurile organice și agroforestiere într-un 
biocompozit regenerabil pentru fabricarea ghivecelor, plăcilor de construcție și vazelor 
ornamentale. Compania pune accentul pe extinderea ciclului de viață al reziduurilor 
agroforestiere neexploatate din zonele învecinate. Alte activități principale includ vânzarea 
produselor, precum și comunicarea și dezvoltarea relațiilor cu principalii parteneri. 
Resursele necesare pentru Spawnfoam includ forța de muncă calificată, infrastructura de 
cercetare adecvată, finanțare și, desigur, resursele de biomasă necesare pentru realizarea 
produsului. Biocompozitul durabil și biodegradabil produs de Spawnfoam poate fi utilizat 
pentru o serie de aplicații pentru a înlocui alternativele pe bază de materii prime fosile, cu 
mai multe segmente de clienți țintă. Pepinierele de copaci și plante pot folosi ghivecele, 
precum și îngrășămintele organice ulterior. În industria construcțiilor, biocompozitul poate fi 
folosit pentru izolare acustică sau termică, de exemplu. În sfârșit, sectorul comerțului cu 
amănuntul, inclusiv magazinele de bricolaj și online, pot vinde aceste produse 
consumatorilor și gospodăriilor care își propun protejarea mediului înconjurător. Structura 
costurilor include: salariile pentru forța de muncă calificată, costurile pentru dezvoltare și 
marketing, costul biomasei, precum și logistică și chirie. Veniturile provin din vânzarea 
produselor biocompozite; premiile și prețurile susțin Spawnfoam prin promovarea 
produselor și prin generarea de venituri suplimentare.  

• Spinnova este o companie care transformă fibrele de lemn în fibre textile, fără a utiliza 
substanțe chimice nocive. Tehnologia folosește celuloză microfibrilată din reziduuri de 
lemn pentru a produce fibre textile. Produsul este un material pufos asemănător lânii, 
potrivit pentru a fi transformat în fire textile sau pentru a produce alte textile. În plus, 
produsul este ignifug, antimicrobian, călduros și biodegradabil, ceea ce poate deschide o 
gamă de utilizări potențiale care depășesc industria textilă. 
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Evaluările detaliate și confidențiale ale ideii individuale de afaceri sunt disponibile într-un 
document separat, la care au acces numai grupurile de lucru pentru evaluarea pieței și elaborarea 
modelelor de afaceri BE-Rural, consorțiul BE-Rural și serviciile Comisiei.34  

Grupul de lucru din cadrul OIP Covasna a evaluat serviciile de consultanță pe baza conceptului 
de Comunități Energetice Durabile. Comunitățile pentru energie durabilă reprezintă grupuri de 
părți interesate, entități publice și private la nivel local sau microregional, care se mobilizează 
pentru a dezvolta și contribui la un lanț valoric al biomasei cu scopul de a asigura alimentarea cu 
energie la nivel local din resurse locale regenerabile și durabile.  

În contextul foii de parcurs pentru bioeconomie elaborată de IPE pentru regiunea Covasna, acest 
serviciu a fost considerat drept o inițiativă relevantă, care merită analizată, deoarece conceptul 
din spatele său presupune implicarea mai multor categorii de părți interesate în domeniul 
bioenergiei din comunele din Covasna, acesta constituind principalul domeniu de interes pentru 
antreprenorii care întreprind demersuri bioeconomice în regiune. Grupul de lucru a considerat că 
aici există potențial pentru o analiză mult mai aprofundată a priorităților și dinamicii locale și pentru 
a valorifica învățămintele evaluării în cadrul propriei activități vizând elaborarea foii de parcurs 
regionale.  

Mai concret, aceste date vor fi valorificate în proiectarea măsurilor care vor fi incluse în foaia de 
parcurs regională pentru strategia bioeconomică. De asemenea, vor contribui la stabilirea unor 
orientări privind implicarea actorilor locali în crearea lanțurilor valorice organice pentru energiile 
regenerabile în zonele rurale. De asemenea, grupul a pus accentul pe identificarea și dezvoltarea 
situațiilor de cooperare între antreprenori în domeniul bioresurselor pentru energii din surse 
regenerabile; pe dezvoltarea capacității de a oferi sprijin tehnic în analiza oportunităților de afaceri 
în economia circulară și sectorul energetic; și pe formarea și informarea membrilor clusterelor 
regionale pentru identificarea și accesarea programelor de sprijin și finanțare. În pregătirea pentru 
exercițiile de evaluare a pieței și de proiectare a modelului de afaceri, IPE a actualizat informațiile 
despre furnizarea și potențialul actual de biomasă, precum și despre nevoile și dorințele părților 
interesate regionale. 

Au fost colectate informații despre cantitatea de biomasă care poate fi disponibilă ca materie 
primă alternativă și despre formatele în care este sau ar putea fi furnizată biomasa. S-a confirmat 
că, deși există un număr mic de instalații de biomasă concentrate în zona în care este situată 
resursa de biomasă, încă sunt disponibile materii prime de biomasă neutilizate. În plus, există un 
centru logistic pentru biomasă și deșeuri care lucrează cu materii prime din biomasă în regiune, 
dar este situat la peste 50 km distanță de potențiale biorafinării sau întreprinderi care utilizează 
biomasă. 

Acest aspect a determinat grupul de lucru să caute agenți economici și antreprenori implicați în 
identificarea modalităților de a încorpora biomasa disponibilă în lanțuri valorice noi sau 
actualizate, consultând Biomass NRG Consulting SRL.35  

                                                 
34 BE-Rural, Deliverable 5.2., p. 4 
35 BE-Rural, Deliverable 5.2., p. 9 
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Bioservicii și propunerea de valoare36 

Ideea de afaceri analizată constituie un serviciu de consultanță specializat în proiectarea și 
înființarea de „Comunități care utilizează energie durabilă” în zonele rurale. Această idee implică 
o varietate de propuneri de valoare, diferențiate în funcție de segmentele de piață vizate. Cele 
mai importante, care au fost avute în vedere în evaluare, sunt: 

• Dezvoltarea conceptului de comunități (rurale) care utilizează energie durabilă prin 
instituirea unei abordări participative care să implice părțile interesate locale și 
(re)proiectarea lanțului valoric pentru producția și utilizarea locală a energiilor din surse 
regenerabile în zonele rurale 

• Asigurarea sprijinului tehnic (de exemplu, de la prezentarea ideii până la proiectarea și 
planificarea tehnică, inclusiv planurile de afaceri și acțiunile de dezvoltare) pentru 
companiile care explorează oportunități de afaceri în sectorul bioeconomiei circulare și al 
energiei 

• Formarea și informarea membrilor clusterului (de exemplu, companii private, instituții de 
cercetare și dezvoltare și autorități) cu privire la identificarea și accesarea sprijinului și 
finanțării. Acestea pot fi asigurate prin programe de finanțare naționale, internaționale și 
UE precum AFM (Fondul pentru Mediu din România), POIM (Programul Operațional 
Infrastructură Mare), PNDL (Planul Național de Dezvoltare Locală în România), Innovation 
Norway, Horizon 2020/Europe, Programul Transnațional Dunărea, inițiativa Acțiuni 
inovatoare urbane etc.). 

• Dezvoltarea cooperării între principalele părți interesate la nivel local în domeniile 
bioresurselor și energiei din surse regenerabile. Acestea includ, de exemplu, proiecte de 
colaborare între autoritățile publice locale, întreprinderi și ONG-uri pentru înființarea unui 
lanț local de bioaprovizionare, aprovizionare cu energie din biomasă, un sistem local de 
termoficare bazat pe energie din surse regenerabile etc. 

 

Rezultatele evaluării pieței și procesului de elaborare a unui model de afaceri37  

Prezentare generală a pieței 

Biomass NRG operează în prezent în județul Covasna și în regiunile învecinate, iar modelul său 
de afaceri este adaptat în funcție de condițiile specifice de la nivel local. 

România nu are o strategie bioeconomică, nici o strategie bioindustrială regională specifică. Însă 
există numeroase politici naționale care pun accentul pe aspecte legate de bioeconomie și care 
sunt evidențiate la nivelul politicilor UE, acestea direcționând fondurile publice către aceste 
sectoare care au legături cu bioeconomia (de ex., prin programe de subvenții). De exemplu, 
Legea nr. 220/2008 pentru promovarea producerii de energie din surse regenerabile, care 
transpune în legislația națională Directiva UE privind energia din surse regenerabile, sprijină 
producerea de energie din surse regenerabile (de ex., biogaz), printr-un sistem al cotei obligatorii 

                                                 
36 BE-Rural, Deliverable 5.2., p. 12 
37 BE-Rural, Deliverable 5.2., p. 13-14 



 
59 

 

de achiziție de certificate verzi. În cadrul acestui mecanism, un procent definit (cotă) din întregul 
consum brut de energie electrică trebuie să provină din surse de energie care se califică pentru 
aceste certificate verzi, care sunt eligibile pentru subvenții publice (Investromania 2016). Prin 
urmare, există o probabilitate mai mare ca proiectele prin care se solicită subvenții publice să 
obțină astfel de fonduri dacă includ, măcar parțial, teme legate de bioeconomie, precum producția 
de bioenergie și utilizarea bioresurselor locale. 

La nivel regional, Strategia Regională de Specializare Inteligentă (RIS3) a Regiunii Centru și 
Master Planul 2010 pentru biomasă, precum și alte politici în pregătire, au legături cu bioeconomia 
în general și cu bioenergia în mod specific. În acest context, în anii următori va exista finanțare 
publică a activităților conexe. 

Potrivit unei evaluări anterioare a macro-mediului BE-Rural OIP (a se vedea Anzaldúa et al. 
2019), bioenergia este în prezent cel mai promițător sector bioeconomic pentru viitorul județului 
Covasna, în special cea provenită din deșeurile generate de industria de prelucrarea lemnului și 
gospodăriile private. 

Mai mult, Covasna are o inițiativă „de jos în sus“ unică de promovare a bioenergiei, denumită „1 
sat 1 MW“. Aceasta vizează implementarea proiectelor de bioenergie la scară mică, inițial pentru 
a alimenta clădiri publice locale, dar cu perspectiva de extindere pentru a alimenta întreprinderi 
private și gospodării. Proiectul a fost lansat de Green Energy Innovative Biomass Cluster în 2012, 
ca un mijloc de a reduce cheltuielile locale cu energia și de a reduce dependența de combustibilii 
fosili importați, abordând în același timp problemele de mediu legate de arderea acestora. În 
acest context, diferite municipalități au depus deja propuneri de proiecte și au implementat 
investiții în bioenergie în zona lor, făcând din această inițiativă demarată la nivel de sector una 
dintre cele mai importante abordări privind dezvoltarea din regiune. 

Compania Biomass NRG a fost implicată în elaborarea Programului de Acțiune pentru Eficiență 
Energetică în satul Ghelința, precum și în elaborarea strategiilor locale pentru bioenergie și a altor 
proiecte în cadrul programelor de dezvoltare rurală. Aceste activități i-au oferit ocazia unică de a 
asigura consilierea mai multor autorități locale, gospodării și companii pe tema dezvoltării 
comunităților pe bază de energie durabilă axate pe utilizarea biomasei locale, în special a 
deșeurilor. În timpul proceselor de dezvoltare, compania a obținut informații actualizate cu privire 
la tehnologiile specifice și și-a dezvoltat abilități specifice, necesare pentru crearea și dezvoltarea 
unor grupuri de lucru, consolidarea echipei, a organizat evenimente de mobilizare a unor 
persoane care au influență la nivel local și a elaborat planuri strategice de acțiune bazate pe 
încredere, alături de factorii decizionali locali. Prin urmare, printre segmentele de piață potențiale 
pentru tipul de servicii pe care le oferă Biomass NRG se numără autoritățile și instituțiile locale și 
regionale, gospodăriile private, precum și companiile din sectoarele agricol, energetic, forestier și 
din domeniile industriale conexe.  

Apoi, segmentele de piață identificate au fost analizate aprofundat și prioritizate, pentru a stabili 
care dintre acestea pot fi considerate grupuri țintă, utilizând cinci criterii: 

• Nevoile acestora și disponibilitatea de a acționa în funcție de acestea 
• Capacitatea serviciului oferit de a satisface aceste nevoi 
• Accesul la/ușurința comunicării cu segmentul de piață 
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• Existența unor concurenți care abordează nevoile identificate 
• Amploarea și profitabilitatea potențială a segmentului de piață 

 

Datorită naturii extrem de ample a serviciului furnizat, multe dintre segmentele de piață identificate 
au fost avute în vedere în evaluare ca grupuri țintă potențiale. Cu toate acestea, atunci când luăm 
în considerare perspectivele în ceea ce privește rata de creștere a pieței, penetrarea și 
profitabilitatea, anumite grupuri au părut comparativ mai atractive. De exemplu, în ceea ce 
privește nevoile și disponibilitatea de a lua măsuri în consecință, autoritățile locale sunt încurajate 
de autoritățile regionale să gestioneze deșeurile care rezultă din tăierea crengilor. Mai mult, 
investițiile în utilizarea acestor reziduuri pentru producția de energie oferă, de asemenea, 
potențialul de a acoperi curățarea albiilor râurilor, a marginilor drumurilor și a spațiilor verzi. În 
acest sens, anticipăm că autoritățile pot investi pentru înlocuirea sistemelor de termoficare 
actuale cu sisteme care utilizează biomasă, sub formă de așchii de lemn. Pe de altă parte, în 
cazul gospodăriilor este necesară și identificarea unor utilizări alternative pentru reziduurile 
lemnoase menajere, întrucât legea română interzice arderea deșeurilor în câmp deschis. Cu toate 
acestea, deși utilizarea acestor deșeuri ar putea fi benefică și din punct de vedere economic 
pentru acest segment de piață, pe termen scurt este încă puțin probabil ca gospodăriile să fie 
dispuse să cheltuiască bani pe consiliere sau pe tehnologii de valorificare a acestor deșeuri. Prin 
urmare, s-a luat decizia de a urmări o strategie etapizată, cu concentrarea eforturilor pe 
segmentul imediat relevant (adică autoritățile locale) în primii trei ani, urmată de o reevaluare 
vizând și celelalte categorii (autorități regionale, gospodării private, agricultori și companii din 
industriile forestiere). Astfel, a fost posibilă restrângerea priorităților pentru conturarea tabloului 
modelului de afaceri (Business Model Canvas). Cu toate acestea, întrucât nevoile diferitelor 
grupuri țintă și serviciile solicitate diferă semnificativ și impun, la rândul lor, strategii diferențiate, 
a fost conturat un tablou al modelului de afaceri pentru fiecare dintre segmentele prioritare. 
Acestea sunt prezentate mai jos. 

 
Business Model Canvas38 

În cazul Biomass NRG Consulting, Business Model Canvas (metoda tabloului modelului de 
afaceri) a fost folosit pentru a reprezenta vizual (Tabelele 5 și 6) modelul de afaceri actual și viitor 
al companiei prin sintetizarea componentelor sale esențiale, discutate pe parcursul exercițiilor 
MAF+. Tabloul modelului de afaceri a surprins elementele principale ale planului de afaceri, 
subliniind în același timp corelațiile dintre componente. Întrucât compania nu a elaborat încă o 
astfel de hartă pentru segmentele sale de clienți, relațiile dintre părțile interesate și componentele 
afacerii, exercițiile MAF+ au fost percepute ca o instruire care a susținut și încurajat compania 
pentru a se dezvolta. Prin trasarea Business Model Canvas, echipa Biomass NRG a reușit să 
clarifice lacunele din abordarea de bază privind activitatea și să clarifice procesul de dezvoltare 
a afacerii.  

                                                 

38 Anexa 5 
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Tabelul 5 Business Model Canvas pentru autoritățile locale ale grupului țintă, Biomass NRG 

7) Partenerii principali 6) Activitățile principale 2) Propuneri de valoare 4) Relații cu clienții 1) Segmente 
de clienți 

• Autoritățile locale 
• Green Energy Cluster 
• Mass-Media Ministerul 

Mediului, Apelor și 
Pădurilor (MMAP) 

• Grupul de Acțiune 
Locală (GAL) 

• Agențiile Regionale de 
Dezvoltare (ADR) 

• Ministerul Agriculturii şi 
Dezvoltării Rurale 
(MADR) 

• Întâlniri periodice. 
• Promovarea curățeniei de 

primăvară, ca acțiune la 
nivelul comunității. 

• Atragerea sponsorilor 
pentru evenimente. 

• Organizarea unor 
evenimente online sau fizice 
cu autoritățile locale, 
MMAP, MADR și ADR 
pentru a dezbate. 

• Avem o abordare integrată și inovativă 
privind sursele de energie durabile și 
regenerabile. 

• Vă oferim alternativa cea mai ușoară de 
colectare a crengilor, pentru a nu le arde 
sau depozita ilegal. 

• Cu noi, aveți cel mai bun motiv de a 
curăța marginea drumului, pentru că 
adăugă valoare soluțiilor dvs. de încălzire. 

• Puteți rezolva o problemă de mediu în 
comuna dvs., obținând, în același timp, o 
resursă ieftină de energie termică pentru 
încălzirea primăriei și școlilor.  

• Puteți fi un exemplu național de 
dezvoltare durabilă și beneficia de 
recunoaștere la nivel ministerial. 

• Vânzarea directă a serviciilor de 
consultanță 

• Întâlniri lunare sau întâlniri lunare ale 
consiliului pentru a stabili următorii pași 
care trebuie  urmați. 

• Menținerea unei relații strânse cu 
primarul, invitându-l, alături de consilierii 
săi, să participe la evenimente pe tema 
dezvoltării durabile a comunităților 
locale. 

Autoritățile 
locale 

 

5) Resursele principale: 3) Canale 

• Clădire 
• Resurse umane 
• Rețele de socializare 
• Granturi de la GAL, MMAP, 

MADR și RDA. 

• Paginile companiei și clienților noștri pe 
rețelele de socializare. 

• Articole în ziarul local. 
• Publicitate privind întâlnirile online. 
• Transmiterea de e-mailuri cu ofertele 

noastre. 
• Întâlniri stabilite 1:1, în persoană. 

8) Structura costurilor 9) Fluxuri de venituri 
Fixe: 

• Salariile angajaților 
• Facturile la energie 
• Publicitate  

Variabile: 

• Cursuri de formare profesională  
•  Transport 

• Comisioane din proiecte 
• Implicarea în evenimente locale unde ne prezentăm activitatea 

Sursa: BE-Rural  Deliverable 5.2. Table 1, p. 15  
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Tabelul 6 Business Model Canvas pentru gospodăriile private din grupul țintă, Biomass NRG 

7) Partenerii principali 6) Activitățile principale 2) Propuneri de valoare 4) Relații cu clienții 1) Segmente 
de clienți 

• Autoritățile locale 
• Green Energy Cluster 
• Mass-media  
• Mass-Media Ministerul 

Mediului, Apelor și 
Pădurilor (MMAP) 

• Grupul de Acțiune Locală 
(GAL) 

• Agențiile Regionale de 
Dezvoltare (ADR) 

• Ministerul Agriculturii şi 
Dezvoltării Rurale (MADR) 

• Cetățenii activi. 

• Întâlniri periodice. 
• Promovarea curățeniei de 

primăvară, ca acțiune la 
nivelul comunității. 

• Atragerea sponsorilor pentru 
evenimente. 

• Organizarea unor 
evenimente online sau fizice 
cu cetățenii activi la nivel 
local. 

• Vă oferim alternativa cea mai ușoară de colectare 
a crengilor, pentru a nu le arde sau depozita ilegal. 

• Puteți rezolva o problemă de mediu în comuna 
dvs., obținând, în același timp, o resursă ieftină de 
energie termică pentru încălzirea locuinței dvs. 

• Puteți avea un produs precum așchiile de lemn 
obținut în gospodăria dvs. și utilizat ca 
îngrășământ pentru sol, element de decor și 
pentru combaterea buruienilor care invadează 
gazonul. 

• Primăvara, nu este necesar să ardeți crengile, 
puteți să le tăiați sau să le predați unui colector 
(autorități locale sau firmă). 

• Vânzarea directă a serviciilor 
de consultanță 

• Menținerea unei relații strânse 
cu locuitorii. 

Gospodării 
private 

5) Resursele principale: 3) Canale 
• Clădire 
• Resurse umane 
• Rețele de socializare 
• Parteneriate oficiale cu ONG-

uri locale 

• Paginile companiei și clienților 
noștri pe rețelele de socializare. 

• Articole în ziarul local. 
• Publicitate privind întâlnirile 

online. 
• Evenimente locale. 
• Întâlniri online. 

8) Structura costurilor 9) Fluxuri de venituri 
Fixe: 

• Salariile angajaților 
• Facturile la energie 
• Publicitate 

Variabile: 

• Cursuri de formare profesională  
•  Transport 

• Comisioane din proiecte 
• Implicarea în evenimente locale unde ne prezentăm activitatea 

Sursa: BE-Rural Deliverable 5.2. Table 2, p. 16 
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4 MONITORIZARE ȘI EVALUARE. GUVERNANȚĂ 
 

Cele mai multe organizații internaționale, precum Banca Mondială, UNICEF, UNFPA etc., unifică 
fazele de monitorizare, evaluare și feedback sub titlul de monitorizare și evaluare. Această 
opțiune este justificată de faptul că planul de acțiune al oricăror strategii, programe și proiecte 
include un capitol privind modul în care vor fi monitorizate și evaluate. În cazul Foii de parcurs 
pentru bioeconomie în județul Covasna, trebuie stabilite metodologia de monitorizare și evaluare, 
procedurile și mecanismele care vor fi utilizate. 

Crearea unei bioeconomii circulare durabile presupune un efort substanțial, atât din partea 
autorităților publice, cât și a industriei. Economia circulară este una dintre prioritățile de dezvoltare 
ale regiunii Centru, unde se află și Covasna, fiind și o temă atent analizată în procesul de pregătire 
a perioadei de programare 2021-2027. În astfel de circumstanțe, foaia de parcurs pentru strategia 
bioeconomică a județului Covasna capătă o semnificație sporită. În consecință, în cursul ultimei 
întâlniri a Grupului de Lucru al Părților Interesate GLPI din luna septembrie 2021, dedicată 
elaborării documentului, a fost discutată crearea unui grup regional permanent pentru 
bioeconomie, constituit din părți interesate din județul Covasna. Acest nucleu de persoane 
preocupate de promovarea bioeconomiei va prezenta rezultatele proiectului BE-Rural în cadrul 
evenimentelor regionale viitoare, pentru identificarea unor sinergii cu inițiative locale 
asemănătoare, și va lansa acțiuni pilot pentru dezvoltarea bioeconomiei (de exemplu, gestionarea 
deșeurilor, stocarea carbonului în sol etc.) în zone rurale care nu sunt implicate în proiectul BE-
Rural. 

 

Activități de monitorizare 

Monitorizarea constituie o activitate continuă, care urmărește procesul de implementare, 
activitatea concentrându-se asupra proceselor, nu asupra rezultatelor acțiunii. Implementarea 
impune participarea tuturor actorilor (instituții publice, organizații, comunități, grupuri sociale, 
cetățeni și părți interesate) care au motivații diferite, interese convergente sau divergente și 
propriile priorități. Însă aceștia trebuie implicați în punerea în aplicare a foii de parcurs, iar 
activitățile lor trebuie monitorizate constant, pentru coordonare. În această privință, este necesară 
desemnarea unui grup E&M (evaluare și monitorizare) la nivel județean, care va întocmi periodic 
(o dată la 6 luni) rapoarte de monitorizare. Pe de o parte, aceste rapoarte vor sprijini entitatea 
regională de management și, pe de altă parte, va avea rolul de sensibilizare și asumare a 
obiectivelor vizate, atât în ceea ce privește fiecare cetățean, cât și actorii colectivi. Astfel, o dată 
la șase luni, grupul E&M va organiza reuniuni, dezbateri, sesiuni de informare a actorilor sociali 
și, după acestea, vor fi întocmite rapoartele de monitorizare. Această atribuție poate fi îndeplinită 
de grupul regional pentru bioeconomie instituit pe parcursul perioadei de planificare. 

În fiecare an, se recomandă aprobarea unui plan de acțiune pentru anul curent, acesta având la 
bază prioritățile, obiectivele și măsurile de dezvoltare incluse în Foaia de parcurs a bioeconomiei 
pentru județul Covasna. 
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Planul anual de acțiune poate fi dezbătut de două ori în cadrul unor dezbateri publice organizate 
de grupul M&E, astfel încât fiecare actor implicat să fie la curent cu măsura în care a fost 
implementată strategia de dezvoltare și să se poată efectua anumite corecții, atunci când lucrurile 
nu funcționează conform planului. 

 

Evaluare 

Evaluarea reprezintă activitatea periodică de analizare a relevanței foii de parcurs, a eficienței 
acesteia și a impactului asupra obiectivelor și măsurilor stabilite. Activitatea de evaluare poate 
conduce la modificări ale foii de parcurs, pentru că pune accentul pe eficiența globală. 

Activitatea de evaluare va fi atribuția echipei M&E care, prin colaborare cu membrii entității 
regionale de management, va efectua sesiuni de evaluare a foii de parcurs în patru momente, 
după cum urmează: 

• Evaluarea inițială, la începutul implementării strategiei, în al doilea trimestru al anului 2022, 
când actorii implicați se vor familiariza cu prioritățile și cu obiectivele strategice. Prima 
sesiune de evaluare necesită desemnarea grupului E&M din rândul părților interesate la 
nivel local și regional. 

• Evaluare intermediară, la finalul celui de al doilea semestru al anului 2023. 
• Evaluare intermediară, la finalul celui de al doilea semestru al anului 2025. 
• Evaluarea finală - ultimul semestru al anului 2027. 
• Evaluarea impactului - al doilea semestru al anului 2028. 

Dacă activitatea de evaluare intermediară constată abateri grave, direcția inițială stabilită prin 
foaia de parcurs pentru elaborarea strategiei impune replanificarea obiectivelor strategice și a 
măsurilor de dezvoltare (prin implicarea specialiștilor), pentru respectarea în viitor a viziunii și 
priorităților. 

Fiecare etapă de evaluare va presupune pregătirea unui raport de evaluare și prezentarea 
acestuia în reuniuni organizate cu actorii locali (antreprenori, instituții publice, ONG-uri, agricultori, 
cetățeni, entități C&I etc.). 

 

Guvernare 

Covasna este leagănul procesului de asociere în entități de tip cluster din România. După cum 
am menționat anterior, incubatorul de afaceri de la Sfântu Gheorghe (Figura 11) este principalul 
actor în domeniul inovării din regiune și cuprinde mai multe clustere (Pro Wood, Green Energy, 
Transylvania Textile & Fashion, AgriFood Covasna etc.). Acestea vor fi principalii beneficiari ai 
foii de parcurs în domeniul bioeconomic, în timp ce Asociația IMM-urilor din județul Covasna va 
asigura monitorizarea și guvernarea acesteia. Ca actor local activ implicat pe parcursul întregului 
proces participativ de elaborare a foii de parcurs, Asociația IMM-urilor din Covasna are 
capacitatea de a monitoriza în continuare implementarea Foii de parcurs pentru o strategie în 
domeniul bioeconomiei a județului Covasna. 
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Sursa: Lajos Vajda, prezentare de seminar 

Figura 11 Ecosistemul incubatorului de afaceri din Sfântu Gheorghe, județul Covasna 
 

În cazul Covasna, actorii regionali sunt conștienți de necesitatea imperioasă a dezvoltării unei foi 
de parcurs pentru bioeconomie; iar această necesitate a devenit și mai evidentă odată cu 
izbucnirea pandemiei, care a afectat toate activitățile economice, ca urmare a închiderii 
temporare, dar complete a economiei românești (nu doar în regiunea Covasna).  

Lipsa instituțiilor și rețelelor orientate către bioeconomie constituie un obstacol în calea dezvoltării 
bioeconomiei în Covasna, deși aceasta este o regiune cu un profil bioeconomic puternic, având 
în vedere resursele naturale și patrimoniul său. Astfel, Foaia de parcurs pentru o strategie în 
domeniul bioeconomiei a județului Covasna evidențiază acțiunile întreprinse la nivel 
multisectorial, care sunt apoi promovate de organizațiile de tip cluster și de reprezentanții 
instituțiilor cu atribuții în domeniu. 

 

  



 
66 

 

PRIVIND CĂTRE VIITOR  
 

Numeroase țări din întreaga lume au elaborat strategii naționale de dezvoltare a bioeconomiei. 
În același timp, există diferențe în ceea ce privește evoluțiile în domeniul bioeconomiei în diferite 
sectoare economice, în timp ce în societate constatăm un nivel chiar mai redus de cunoștințe și 
informații diseminate. În județul Covasna, evoluțiile bioeconomiei trebuie adoptate în funcție de 
nevoile locale specifice și disponibilitatea de a progresa în tranziția de la o economie bazată pe 
resurse fosile la o economie bazată pe resurse regenerabile (Braun și Lang, 2018). După cum 
ilustrează aspectele detaliate mai sus, în următoarele decenii maturizarea sectorului 
bioeconomiei se va bucura de succes în domeniile energie verde, agroalimentar, alimentar și 
forestier. Conform așteptărilor, vor apărea pe piață mai multe bioproduse, precum produsele 
biochimice pe bază de materiale organice, produse noi pe bază de materiale organice reciclate 
și produse de inginerie. Tehnologiile inovatoare, cum ar fi cele inginerești sau digitalizarea 
agriculturii și industriei forestiere, importanța tot mai mare a lanțurilor scurte de aprovizionare și 
a IMM-urilor locale cu bioproduse vor lansa premisele continuării dezvoltării bioeconomiei.  

În timpul reuniunilor GLPI BE-Rural din județul Covasna, a fost remarcat un optimism larg 
răspândit, mai ales în ceea ce privește inovațiile viitoare, evoluțiile industriale bazate pe 
bioresurse și disponibilitatea materiei prime locale de biomasă pentru dezvoltarea bioeconomiei. 
Majoritatea participanților au subliniat necesitatea de a crea produse noi (bazate de bioresurse) 
și de a pune la dispoziție mai multe resurse pentru activitățile de cercetare și dezvoltare în 
bioeconomie.  

Perspectivele bioeconomiei din județul Covasna sunt, de asemenea, corelate cu ODD. 
Obiectivele de dezvoltare durabilă identificate ca fiind esențiale în contextul evoluțiilor viitoare ale 
bioeconomiei la nivel regional:  

ODD4 – Educație de calitate – Asigurarea educației inclusive și echitabile de calitate și 
promovarea principiilor bioeconomiei în sistemul educațional din județul Covasna pentru 
următoarea generație. Este necesară asigurarea finanțării corespunzătoare și a accesului la 
capital pentru instituțiile de învățământ și de cercetare și dezvoltare, centrele de transfer de 
tehnologie. 

ODD7 – Energie accesibilă și curată – Asigurarea accesului la o aprovizionare cu energie 
accesibilă, fiabilă, durabilă și în mare parte bazată pe biomasă în județul Covasna. Inițierea și 
multiplicarea sistemelor locale mici și mijlocii bazate pe energie din surse regenerabile. 

ODD9 – Industrie, Inovare și Infrastructură – Construirea unei infrastructuri reziliente, promovarea 
unei bioindustrii durabile în județul Covasna. Mulți experți au subliniat necesitatea de a reduce 
producerea deșeurilor, de a le recicla sau de a crea produse ameliorate prin reciclare și de a 
valorifica deșeurile 

ODD11 – Orașe și comunități durabile – Transformarea orașelor și localităților rurale din așezări 
bazate pe resurse fosile în așezări bazate pe resurse regenerabile, după cum ilustrează 
exemplele din sectorul mobilității, administrației publice digitalizate, susținerea dezvoltării 
bioeconomiei în județul Covasna. 
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ODD12 – Consum și producție responsabile – Asigurarea modelelor de consum și producție 
durabile prin crearea și dezvoltarea lanțurilor agroalimentare scurte locale, dezvoltarea 
comportamentelor de consum conștient în județul Covasna.  

ODD13 – Acțiune pentru climă – Realizarea unor acțiuni de proporții în scopul atenuării impactului 
climatic în economie, mobilitate, sectorul rezidențial și sectorul public din județul Covasna.  

ODD15 – Viața pe pământ – Protejarea, refacerea și promovarea gospodăririi durabile a pădurilor 
și asigurarea parametrilor necesari pentru o industrie forestieră durabilă în județul Covasna, prin 
abordări în cascadă.  

Foaia de parcurs elaborată în cadrul proiectului BE-Rural va constitui un document de referință 
atât pentru alte proiecte inițiate la nivel local, cât și pentru consolidarea bazei de cunoștințe și a 
înțelegerii domeniilor specifice bioeconomiei, precum și pentru promovarea bunelor practici 
privind funcționarea bioeconomiei în limite ecologice sigure. 

Implicarea activă a clusterelor din județul Covasna în bioeconomia circulară durabilă va stimula 
dezvoltarea economică în mediul rural și va contribui la crearea de locuri de muncă, în special la 
stoparea migrației tinerilor. Foaia de parcurs va reprezenta un ghid practic pentru localnici, în 
încercarea de a valorifica potențialul bioeconomic vast al județului Covasna. 
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ANEXA 1 Cartea de vizită a bio-inovatorilor 
 



  

 

#BIOINNOVATOR 

#BIOECONOMY 

 

  Tóth Árpád 
Administrator 
Orvell SRL 
Membru al clusterului:  
Clusterul Regional Balneoturistic Transylvania 

 
 

Concept: 

AQUA TELLURIS – ORVELL SRL 

Malnaș Aqua Telluris este apa minerală terapeutică ce provine din izvorul 
artezian Maria din localitatea Malnaș-Băi. Malnaș Aqua Telluris este o apă 
extrem de bogată în săruri și minerale. Cele mai recente studii clinice au 
demonstrat că datorită proprietății sale alcalinizante, ea este folosită cu 
succes în prevenția și tratarea acidității și durerilor gastrice, gastro-
duodenitei cronice, dischineziei biliare, colecistitei cronice, infecției cu 
Helicobacter pylori. Apa terapeutică reduce de asemenea nivelul 
glicemiei, colesterolului și trigliceridelor. Brandul Malnaș Aqua Telluris 
este în prezent deținut de compania Orvell. 4460 î.Hr. Străbunicii din 
Malnaș-Băi. 

Izvorul Maria a fost reabilitat folosindu-se vechea metodă cu tubaj de 
ceramică și etanșare prin lut. Având în sfârșit un nume propriu și 
păstrându-și nealterate calitățile curative, Malnaș Aqua Telluris este 
lansată pe piață într-un format nou și pe măsura renumelui său. 

„Noi am oprit în anul 2008 producția care se făcea la sticlele de un litru. 
Am făcut teste timp de un an de zile pe celule și pe 60 de bolnavi. În acest 
timp am cercetat și ambalajul şi am ajuns la un ambalaj care este exact 
cum am descoperit noi izvorul. Acolo era un tub de ceramică intact. Am 
găsit în Europa Occidentală acest material și cu anumite îmbunătățiri am 
găsit ambalajul optim. Astfel, apa se păstrează exact așa cum este în izvor. 
Apa se poate comanda pe internet și poate fi găsită la clinici de tratament, 
la spa. Oricine poate să comande o sticlă sau un tratament. Sunt trei 
tratamente. Trei sticle, șase și 16. Primul durează maximum o săptămână, 
iar cel mai mult maximum o lună”, a precizat Arpad Toth, conducătorul 
firmei. 

  

 

 

 

 

 

 
 

 
office@malnas.at 

  

 

 
www.malnas.at 

  

   



  

 

#BIOINNOVATOR 

#BIOECONOMY 

 

Potrivit acestuia, apa conține potasiu, sodiu, calciu, fier și magneziu, iar 
medicii o recomandă pentru tratarea ori ameliorarea afecțiunilor gastro-
intestinale, arsuri la stomac sau probleme cu bila. De asemenea, se spune 
că e bună și pentru alte probleme de sănătate, pentru că reduce nivelul 
colesterolului, reglează glicemia, nivelul pH-ului, menține constantă 
greutatea corporală, curăță organismul de toxine și întărește sistemul 
imunitar. 
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 Butyka Judit 
Administrator 
AuthentiQ Space  SRL 
Membru al clusterului Regional al Lemnului Pro Wood 

 
 

Concept: MOBILIER ECOLOGIC DIN LEMN MASIV 
Numai materiale, culori și texturi naturale! 

Opțiunile individuale de design vor transforma casa într-un loc plin de 
inspirație. Proiectate individual și personalizate conform dorințelor 
clientului, fiecare piesă de mobilier este unică. 

Sofisticat și flexibil! 

Mobilierul nostru este special și pentru că este foarte rezistent. Am 
observat că noile soluții de asamblare, folosite astăzi pe scară largă în 
industria mobilei nu oferă o rezistență decentă. De aceea ne-am întors 
în timp și am adoptat soluții tradiționale de construcție, cele folosite 
de bunicii și străbunicii noștri, cum ar fi asamblarea în coadă de 
rândunică. 

Executarea durează mai mult, dar merită! Iubim lemnul! 

 

  

 

 

 
 

 
butyka.bogi@gmail.com 
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Mobilierul nostru din lemn masiv pur este finisat exclusive cu material 
ecologice pe bază de apă și uleiuri natural, ceea de face posibilă 
crearea unui mediu sănătos, fără substanțe nocive. Lemnul sprijină 
climatul sănătos în casă, aspectul său cald confer siguranță și confort. 

Estetica și inovația sunt uneltele noastre în a inspira din ce mai mulți 
oameni de a urma un mod de viață sustenabil. 

 

  

 



  

    

#BIOINNOVATOR 
 

#BIOECONOMY 

 

 Enikő, Szőcs 
CEO 
Change Center 
Membru al Clusterului Regional al Produselor 
și a Industriei Agroalimentare - AGROFOOD  

Concept: Change Center este un Start-up vechi de 1 

an, care se ocupă de problemele legate de sănătatea stilului 
de viață din punct de vedere științific. Abordăm activitățile 
sport-fizic, stresul și alimentația în comun și interconectate. 
Luând în considerare diferențele biologice, biochimice, 
multiregionale și personale dintre indivizi, evaluăm, analizăm 
și personalizăm activitățile lor de stil de viață pe termen lung, 
pentru a găsi și menține planul de stil de viață perfect și 
durabil pentru sănătatea lor. Centrul nostru de stil de viață a 
fost construit pe un concept unic, nu doar din punctul de 
vedere al sălii de fitness funcționale, ci și din punct de vedere 
al antrenamentelor și posibilităților profesionale de măsurare. 
Programul Change, care are deja succes la nivel internațional, 
oferă o acoperire completă a tuturor elementelor modului de 
viață, inclusiv concepte, elemente și markeri medicale. 
Programele noastre ajută oamenii să dezvolte o compoziție 
corporală sănătoasă, un sistem optim de hidratare, un răspuns 
durabil la insulină, o funcție cardio-vasculară adecvată, 
niveluri optime de grăsime viscerală, masă musculară 
scheletică adecvată, funcții de cortizol și multe altele. Fiecare 
poate face o schimbare în stilul său de viață, dar calea este 
mult mai importantă pentru sănătate. Pentru asta muncim. 

  

 

 

 

 

 

 

 
mycahnagecenter@gmail.com 
enikokoreh@gmail.com  

  

 
 
www.mychangecneter.com  
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Biomass NRG Consulting SRL 
Tihamér SEBESTYÉN,  
Cercetător științific 
Membru al Green Energy Romanian Innovative Biomass Cluster 

 
 

Concept:  Comunități Sustenabile Energetic 

• Dezvoltarea conceptului de comunități sustenabile 
energetic prin implicarea actori locali în înființarea 
lanțului valoric în domeniul producerii și utilizării 
energiilor regenerabile pe plan local în zona rurală 

• Dezvoltarea cooperării între antreprenorii din domeniul 
bioresurselor, energiilor regenerabile 

• Sprijin tehnic în explorarea oportunităților de afaceri în 
sectorul economie circular și sectorul energetic 

• Instruirea și informarea membrilor clusterului privind 
identificarea și accesarea programelor de suport și 
finanțare 

 

 

  

 

 

 

 

 

 
 

 
sebestyen@greencluster.ro 

  

 

 
www.greencluster.ro 
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  Manole Silviu 
Wega Invest SRL 
Membru al Clusterul Regional al  Produselor 
și a Industriei Agroalimentare - AGROFOOD 

 
 

Concept: 
FIBRO+ 

Primele fibre fără gluten din Europa au îmbogățit apă mineral 
natural pentru boala secolului – intoleranță la gluten. Băutură 
răcoritoare rezultată din combinarea rădăcinilor de cicoare bio 
cu apă mineral din Vâlcele, centrul României. 

- Produs local românesc (Vâlcele, județul Covasna), 
dezvoltat de Wega Invest Ltd în colaborare cu IBA 
București (Institutul Național de Cercetare și Dezvoltare 
pentru Bioresurse Alimentare) 

- Accelerează metabolismul 
- Contribuie la un nivel mai scăzut de:  

• Trigliceride 

• Colesterolul 

• Zahăr din sânge 
Prin cooperarea Wega Invest SRL și IBA București - Institutul 
Național de Cercetare și Dezvoltare pentru Bioresurse Alimentare, 
ambii membri ai Clusterului Regional Inovator Agroalimentar, au 
fost dezvoltate primele fibre fără gluten din Europa – din rădăcini 
de cicoare – apă minerală naturală îmbogățită. Băutura dezvoltată 
este recomandată persoanelor care suferă de intoleranță la gluten, 
precum și celor care au adoptat un stil de viață sănătos, subliniind 
că apa minerală cu fibre ajută la scăderea trigliceridelor, 
colesterolului, nivelului de zahăr din sânge și accelerează tranzitul 
intestinal. In plus, este un remediu excelent pentru stres, dar este 
recomandat si pacienților care suferă de ulcer sau osteoporoza. 
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 Proiectul a fost derulat în Regiunea Centru, județul Covasna, 
Vâlcele, renumit oraș balneologic, cu unele analize implementate 
în capitala României, București. Produsul poate fi măsurat cu 
ușurință și documentația complexă a fost pregătită pentru 
certificarea brevetului, care este încă în curs. Apa minerală cu fibre, 
în acest moment, se vinde doar în Sfântu Gheorghe (centrul 
României) în cantități foarte mici, iar noi fonduri sunt așteptate 
pentru construirea unei noi unități de producție și creșterea 
vânzărilor. 

Strategia principală a companiei a fost mai întâi obținerea 
brevetului și apoi dezvoltarea noii linii de producție. Acum 
compania se concentrează pe producerea unui alt nou produs 
sănătos cu valoare adăugată, pentru sustenabilitatea companiei, dar 
apa minerală îmbogățită cu fibre este încă una dintre prioritățile 
principale. 
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  BAGOLY Miklós - Levente 
Administrator 
Mondoimpex Srl 
Membru al clusterului Regional al Lemnului Pro Wood 

 
 

Concept: 

Firma Mondoimpex produce mobilier de grădină din lemn de salcâm. 
Particularitatea acestei specii este rezistența. Salcâmul provine din 
America, crește repede și uniform, ajungând chiar și la 30 m. 

Mobilierul din salcâm se potrivește perfect în grădină, nu este afectat 
de capriciile vremii – poate fi lăsat afară și în timpul iernii. 

”Suntem atât de siguri de produsele noastre  încât le oferim garanție 
de 10 ani și în cazul utilizării în exterior pe toată perioada anului.” – 
BAGOLY Miklós-Levente 

  

 

 

 

 

 

 
 

bamil@mondoimpex.ro 
  

 
  

  

   

 



  

 

 

  
 
Gászpor Edina 
Administrator  
S.C Re-Text Studio S.R.L 
Transylvania Textile&Fashion Cluster 

 
 

Produs: Set prosop baie cu două fețe 

Produsul este realizat din materiale naturale, respectiv in și bumbac. O 
parte a prosopului este din bumbac, iar partea cealaltă din amestec de in 
și bumbac.  

Caracterul inovativ al produsului constă tocmai în combinarea celor două 
țesături naturale și în modalitatea de utilizare al acestuia. Folosirea 
acestui prosop contribuie la menținerea pielii sănătoase al corpului uman.  

 

Cum folsim? 

Pasul 1: după un duș rece sau cu apă călduță se folosește partea din 
bumbac al prosopului, aceasta fiind foarte moale și pufoasă,  cu care se 
tapează ușor pielea.  
Caracteristicile bbc-ului: este o țesătură naturală, moale, hidroscopică, 
gradul de absorbire ajungând la 20% din masa ei, este un material 
rezistent atât uscat cât și umed.  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

studioretext@gmail.com 
 

 

 

 
 

 
 

   



  

 

Pasul 2: se șterge ușor corpul cu partea cealaltă al prosopului, care este 
confecționată din amestec de in și bbc, această textură având un grad de 
absrobire mult mai ridicat decât bbc-ul (poate absorbi până la 150% din 
greutatea sa în apă), are proprietăți de exfoliere, ce poate inlocui 
produsele de tip scrub pentru față și corp.  
Caracteristicile țesăturii din in: este o țesătură naturală, fără substanțe 
chimice cu grad înalt de absorbire a apei, se usucă repede datorită fibrelor 
izolante, fibrele de in primesc și cedează cu ușurință vaporii de apă.  
Culoarea inului conferă aspect deosebit țesăturilor, el se prelucrează în 
culoarea naturală rezultând astfel un confort și un aspect estetic deosebit 
de valoros. Din cele mai vechi timpuri țesătura de in este cunoscută ca o 
țesătură hipoalergenică, naturală, antifungică, absorbantă a umezelii, 
durabilă, rezistentă care contribuie la sănătatea corpului uman.  
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 BAKO ZOLTAN 
MEOTIS SRL 
Membru al Clusterul Regional al  Produselor 
și a Industriei Agroalimentare - AGROFOOD  

 
 

Concept:  
REVOLVE – băutură energizantă cu un nivel ridicat de 
proteină din zer de lapte  - o soluție pentru gestionarea 
deșeurilor de lapte în industria laptelui 

- Produs autohton românesc (Ilieni, jud. Covasna), 
dezvoltat de Meotis SRL în colaborare cu ICECHIM – 
Institutul Național de Cercetare-Dezvoltare pentru 
Chimie, București 

- Bogat în aminoacizi – sursă de energie pentru sportivi 
- Asigură susținerea ficatului și a sistemului digestiv 
- Crește volumul mușchilor 

Principala proteina a zerului, beta-lactalbumina (proteina din zer), 
are rol in transportul vitaminei A. Prin conținutul de aminoacizi 
ramificații (leucina) zerul stimulează sinteza proteinelor cu rol in 
creșterea masei musculare iar conținutul de cisteina influențează 
creșterea glutationului, care este un antioxidant. Aminoacizii din 
zer sunt o adevărată sursă de energie pentru cei care fac efort fizic 
prelungit. Proteina din zer forțează ficatul să sintetizeze acizii 
biliari, consumând astfel rezervele hepatice de colesterol. 
 
Meotis SRL s-a confruntat cu principala și cea mai mare problemă 

a sectorului lactatelor, lichidul rezidual cu conținut foarte ridicat 

de proteine, care, pe de o parte, poate fi foarte dăunător pentru 

mediu, dar conține și partea cu valoare ridicată a laptelui. Băutura 

dezvoltată este recomandată sportivului, precum și celor care au 

adoptat un stil de viață sănătos, subliniind că nivelul ridicat de 

proteine ajută la îmbunătățirea sănătății prin suplimente 

alimentare, comercializate special celor implicați în culturism, 

  

 

 

 

 

 

 
 

 
meotis93@gmail.com 

  

 

 
https://www.meotis.ro/ 
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haltere și atletism. Proteina din zer conține niveluri ridicate de toți 

aminoacizii esențiali și aminoacizii cu lanț ramificat. Are, de 

asemenea, cel mai mare conținut de aminoacid cisteină, care ajută 

la biosinteza glutationului. Pentru sportivi, proteina din zer oferă 

aminoacizi folosiți pentru a ajuta la recuperarea musculară. 

Proteina din zer este derivată din procesul de fabricare a brânzei 

din lapte. Produsul, în acest moment, este vândut doar în Sfântu 

Gheorghe (centrul României) în cantități foarte mici, iar noi 

fonduri sunt așteptate pentru construirea unei noi unități de 

producție și creșterea vânzărilor. 
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CZINE Zsolt-Attila 
Administrator  
SPIRAL SRL 
Membru al clusterului: 
PROWOOD 

Concept: 
Producția de elemente torsade tip spirală, realizate din materie primă 
naturală: lemn de esență tare.   
Produsele noastre au ca bază lemnul de fag, dar la comandă prelucrăm și 
alte tipuri de specii. Materia primă se selecționează imediat după 
tăiere ca sa ajungă în producție numai cea mai bună calitate. Majoritatea 
produselor sunt făcute în mod artizanal, așa nici cea mai mică greșeală 
nu trece neobservată prin mâinile noastre. Astfel putem garanta 
produse de calitate superioara cu forme unice, ținând cont de estetica si 
funcționalitatea lor. 
Am pornit de la scări, și acesta a și rămas un element constant al gamei 
noastre de produse, având ca element structural central coloana 
torsionată dublă, triplă, cvadruplă. Însă un astfel de element de interior. 
cere insistent și un decor, mobilier în stil adecvat. 
Astfel rând pe rând am proiectat și realizat diferite piese de mobilier 
complementare cum ar fi cuiere, lampadare, veioze, oglinzi, măsuțe, 
taburete, scaune, birouri, biblioteci, mobilă pentru bucătărie, sufragerie si 
dormitoare în funcție de solicitările beneficiarilor. 
Având feedbackul ultimilor ani în care formele clasice ale 
mobilierului sunt în continuare cerute de clienții care doresc să stea într-
un ambient ce emana aceea atmosferă de lux atemporal, care doar 
lemnul prelucrat cu măiestrie îi poate conferi interioarelor. 
Mobilierul de lux e un complex de trecut, prezent si viitor, de tendințe, 
experiențe, instinct, artă si previziune. Mobila ideală este frumoasă, 
practică și cu o bună funcționalitate, deci, cu alte cuvinte, este un unicat. 

Sub marca SPIRALWOOD producem unicate din materie primă naturală! 

#BIOINNOVATOR 

office@spiralwood.ro 

WWW.SPIRALWOOD.EU 

https://www.facebook.com
/spiralwood/ 

https://twitter.com/ 
SPIRAL_WOOD 

https://www.instagram.co
m/spiral_wood/ 

https://www.houzz.com/pr
o/czinezs/spiralwood 

https://www.youtube.com/
channel/UCvVOozst1_t1OC
2PyLArgRg 

https://ro.pinterest.com/spi
ral_wood/ 

https://www.linkedin.com/ 
company/spiralwood 

http://www.spiralwood.eu/
https://www.instagram.com/spiral_wood/
https://www.instagram.com/spiral_wood/
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Szabó Bernadette 
Designer 
Membru al clusterului Transylvania Textile & Fashion 

Concept: 

Colecția mea este adresată femeilor, care sunt destul de 

curajoase să-și exprime personalitatea reală. 

Trăim într-o lume, într-o societate prea aglomerată, rapidă, cu 

care e greu să ținem pasul, sau uneori chiar este imposibil. Când 

mă gândesc la colecția mea, văd femei creative, optimiste, 

puternice, pline cu energie, cu dorința de a face lumea mai 

frumoasă, și mai interesantă, prin rezoluții creative. În colecția 

mea, în fiecare piesă, găsim detalii cunoscute, aplicată într-un 

mod neobișnuit, acest aspect fiind o metaforă a vieții, pe care noi 

construim așa cum vrem noi, prin descompunere și recompunere. 

Am ales denimul, asta fiind un material clasic, care poate fi 

elegant, sport, etc. Câteva piese sunt reciclate, și suprafețele sunt 

prelucrate cu laser.  

Colecția a primit titlul: Accidentaly, inspirată de apariția 

denimului.  

Blugii au apărut în urma unui accident întâmplat în secolul 18, 

undeva în Franța. Câțiva producători de țesături din Nimes au 

încercat să reproducă serjul, un material italian, însă le-a ieșit 

bernadetteszabo76@gmail.
com 

https://www.facebook.com/
dettke.szabo 
https://www.facebook.com/
szabobernadettedesign 

https://www.facebook.com/dettke.szabo
https://www.facebook.com/dettke.szabo
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altceva. Noului material i-au spus ‘Serge de Nimes’. Noi ii spunem 

in prezent Denim. 

Aproape fiecare piesă conține fragmente de denim, prelucrate cu 

laser. Folosesc ilustrații geometrice, și laser cut-ul. 

Cuvinte cheie: societate, reciclare, descompunere, recompunere, 

laser cut, neobișnuit, creativitate, metaforă, ilustrații, geometric. 
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Szabó Jenő  
Scafandru/Președinte  
Asociația Centrul de Cercetări Subacvatice  
Membru al clusterului Transylvania Textile &Fashion 

Concept: 

Centrul de Cercetări Subacvatice are ca scop principal studierea 
acelor sisteme din natură, care sunt aplicabile în interesul speciei 
umane și poartă următoarele caracteristici:  

• M.I.S (MAKE IT SIMPLE): să fie aplicabile de o masă cât
mai largă de oameni, necesitând cunoștințe minime
(educație, îndemânare, forță fizică, etc.)

• Materialele folosite să fie deșeuri, materialele reciclate, la
îndemâna oricui, dacă se poate fără costuri sau cu costuri
minime (pneuri uzate, peturi uzate, etc.)

• Să fie sustenabile pe termen mediu și lung, imitând
procesele naturale (biologice, chimice, fizice)
caracteristice mediului în care sunt aplicate

O astfel de aplicație sunt sistemele acvaponice care pot asigura 
hrana vegetală și animală, medicamente cultivând plante 
medicinale, filtre biologice pentru purificarea apei, regenerarea 
solurilor vegetale, etc. 
În proiectele de cercetare de la Dalnic folosim specii de plante și 
animale autohtone din zonă, care deja fac parte din circuitul 
natural și sunt adaptate mediului local.  
În aceste proiecte deșeurile provenite din industria textilelor sunt 
folosite ca: 

• substrat pentru plantele hidroponice,
• mediu de dezvoltare a microorganismelor, care alcătuiesc

diferite biofiltre, atât aerobe cât și anaerobe
• substrat pentru produse naturale (ex. gazoane naturale

mobile).
• substrat pentru insulițe mobile, artificiale, plantate cu

specii capabile de epurarea apelor uzate prin stratul de
biotecton produs pe suprafața părților submerse

jenoszabo68@gmail.com 

www.jeno.ro 
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Manole Silviu 
Director 
WEGA INVEST SRL 
Membru al Clusterului Regional al Produselor 
și a Industriei Agroalimentare - AGROFOOD 

Concept:  

IMBUTELIEREA APEI MINERALE FERUGINOASE 
SUB ATMOSFERA CONTROLATA DE GAZ INERT 

Îmbutelierea apei minerale cu conținut de fier se face la ora 

actuala printr-un proces de oxidare, decantare, filtrare, 

reimpregnare cu bioxid de carbon. Acest procedeu clasic este 

mare consumator de energie si apa minerala si conduce si la 

pierderea a aproximativ 15,18 % din mineralele benefice din apa. 

Noua tehnologie pe care o propun este de a îmbutelia apa sub 

atmosfera de gaz inert. In acest mod apa rămâne limpede in sticla 

destinata consumatorului, nu se destructurează molecular apa 

îmbuteliată, se păstrează in integralitatea lor mineralele din apa, 

nu se irosesc cantități uriașe de apa ca in procedeul clasic, se 

respecta pe deplin Directiva Europeana de apa minerala  aplicata 

in Romania prin HG 1020/2005 care prevede la articolul 16: 

Apa minerală naturală se îmbuteliază și se ambalează astfel 

încât să nu fie permisă modificarea calităților sale inițiale. 

office@valcele.eu 
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Kristó Kinga 
Fondator 
Mihálcz Szende  
Fondator & Manager proiect WIEB Toys SRL 

Concept: 

WIEB TOYS (Wooden Intelligent Eco-friendly Bot), 

WIEB Toys este un startup lansat în 2019 care fabrică jucării 
interactive și educaționale realizate din materiale ecologice și 
biodegradabile cu ajutorul imprimantelor 3D. 

Fondatorii WIEB Toys au decis în 2016 că este nevoie de o jucărie 
care facilitează învățarea prin joc. Ei și-au dat seama că există o 
nișă pe piață întrucât nu există jocuri pentru cei care vor să ia 
contact la nivel de începători cu această lume a codurilor de 
programare. Așa s-a ajuns la ideea de a crea colecția WIEB 
Intermediate  care își propune să fie o jucărie robot prin comenzi 
simple . 

A fost adaptat conceptul la toate vârstele rezultând jucării atât 
pentru cei mici (WIEB Basic 18m+) cât și pentru cei mai mari 
(WIEB Intermediate 3+ și WIEB Advanced 9+). 
Scopul afacerii este acela de a arăta importanța protejării naturii 
generațiilor viitoare printr-o modalitate educativă și inovativă, 
echipa este pregătită să dezvolte conform noilor tendințe jucării 
diferite și tehnologia utilizată este adaptată la specificul firmei, 
luând în considerare în mod continuu alternativele mai eficiente 
energetic. 

wiebtoys@gmail.com 

www.wiebtoys.com 
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Raymond Gheorghiță 
Manager 
Wild Homes 

FĂCÂND PARTE DIN NATURĂ! 

Noi, cei de la Wildhomes, folosim resursele naturale care ne înconjoară 

luând copacii care au fost aleși pentru a fi tăiați pentru a le oferi un nou 

scop. Lemnul amestecat cu creativitatea și priceperea muncitorilor 

locali creează lucrări unice care sunt realizate manual pentru a se 

potrivi cerințelor și caracterului noilor proprietari. Casele din busteni, 

cabanele, căsuțele din copac și mobilierul sunt toate realizate cu cel 

mai mic impact asupra naturii, dintr-unul dintre cele mai durabile 

materiale de construcție. 

raymondgheorghita@yahoo.com 



ANEXA 2 Matricea logică 
 



 

Obiectiv general Indicatori 2025 2027 Bibliografie Precondiții necesare  

Un mod de viață calitativ și durabil în regiune Indicatori privind calitatea vieții 

 

 

+5%1 +10% • Eurostat • Stabilitatea 
condițiilor 
macroeconomice la 
nivel național și 
european 

Obiective strategice Indicatori (ex.) 2025 2027 Bibliografie Precondiții necesare  

Dezvoltare rurală armonioasă 

Regiune responsabilă social 

Avantaje competitive datorită eco-inovării 

 

 

• Număr de sate bazate pe bioeconomie +2 +5 • Camera de 
Comerț și 
Industrie 
Covasna 

• Rapoarte în 
cadrul 
proiectelor și 
programelor 
(POR, POEO) 
 

• Stabilitatea 
economică la nivel 
național și regional 

• Implementarea 
intervențiilor în 
cadrul fondurilor 
structurale 2021-
2027 

• Numărul părților interesate implicate în 
procesul de bioeconomizare 

+10 +20 

 

• Cifră de afaceri, exporturi din sectorul 
bioeconomic 

+10% +20% 

• Număr de întreprinderi de inovare socială 
din sectorul bioeconomic 

+5 +10 

Obiective operaționale (ex.) Indicatori 2025 2027 Bibliografie Precondiții necesare  

• (OO 1.1) Crearea unor modele de afaceri 
bioeconomice 

• Număr de companii care implementează 
procese ale bioeconomiei circulare 

+10, dintre 
care 2 în 
mediul rural și 

+30, dintre 
care 10 în 
mediul rural 

• Rapoarte în 
cadrul 

• Implementarea 
intervențiilor în 

                                                           
1Valoare de referință 2020  



5 
întreprinderi 
de inovare 
socială 

și 10 
întreprinderi 
de inovare 
socială 

proiectelor și 
programelor 
(POR, POEO) 

cadrul fondurilor 
structurale 2021-
2027 

• Bună cooperare între 
sectorul public și cel 
privat (ASIMCOV - 
consiliile locale și 
județene) 

• Includerea 
bioeconomiei în 
documentele de 
politici regionale 
 

• Număr de noi locuri de muncă în sectorul 
bioeconomic 

+25, dintre 
care 5 în 
mediul rural 

+50, dintre care 
20 în mediul 
rural 

• Număr de IMM-uri care introduc inovații 
în sectorul bioeconomic 

+5 +10 

• Număr de noi producători certificați e +5 +10 

• (OO 2.1) Sprijin pentru educație și cultura 
cooperării pentru implementarea proceselor 
bioeconomice regionale  

• Număr de proiecte bioeconomice 
implementate în comun 

+5, dintre 
care 2 în 
mediul rural 

+10, dintre 
care 5 în 
mediul rural 

• Bioeconomia introdusă în curriculumul 
formal/informal 

proiect Realizat 

• Numărul persoanelor sensibilizate față de 
conceptul bioeconomic 

10% 25% 

• Numărul inițiativelor vizând adaptarea 
cadrului legislativ la specificul regional 

proiect 1 

Activități (se vor defini în fiecare regiune) Indicatori (se vor defini în fiecare regiune) 2025 2030 Bibliografie Precondiții necesare  

Activități pentru OO1  (1) Număr de infrastructuri de afaceri 
dezvoltate  

1 2 • Implementarea 
intervențiilor în 



1.1 Dezvoltarea infrastructurilor de afaceri 
(parcuri industriale, incubatoare de 
afaceri) 

• Rapoarte 
anuale locale/ 
regionale 

• Rapoarte în 
cadrul 
proiectelor și 
programelor  
 

cadrul fondurilor 
structurale 2021-
2027 

• Bună cooperare între 
sectorul public și cel 
privat (ASIMCOV - 
consiliile locale și 
județene) 

• Includerea 
bioeconomiei în 
documentele de 
politici regionale 

 

1.2 Crearea unei scheme de granturi dedicate 
rețelelor de colaborare (clustere, 
asociații) 

(2) Număr de beneficiari de granturi 5 20 

1.3 Finanțarea unor proiecte de sprijin 
pentru asociațiile de afaceri care 
acționează la nivel local 

(3) Număr de asociații de afacerii care 
acționează la nivel local finanțate 

1 3 

1.4 Inițiative PPP pentru a prelungi lanțurile 
valorice regionale 

(4) Număr de inițiative 1 3 

Activități pentru OO2 

2.1 Organizarea activităților de transfer de 
bune practici 

(5) Număr de activități de transfer de bune 
practici organizate 

2 5 

2.2 Calificarea echipelor de management în 
domeniul bioeconomiei la nivelul 
autorităților locale 

 

(6) Număr de măsuri de calificare realizate 5 10 

2.3 Formarea formatorilor 

 

(7) Număr de evenimente vizând formarea 
formatorilor realizate 

1 3 

2.4 Organizarea unor evenimente de 
promovare a bioeconomiei în care oferta 
răspunde cererii în ceea ce privește 
serviciile de calificare și perfecționare 

(8) Număr de evenimente organizate 3 10 

 



ANEXA 3 BE-Rural întâlniri cu părțile interesate, 2019-2021 
 



Tema întâlnirii Data Participanți 

Seminar – Schimb de cunoștințe & Formare de ca-
pacități despre RS3 și dezvoltarea (viitorului) Foii 
de parcurs în domeniul bioeconomiei a județului 
Covasna, aliniată la planurile din regiune 

19-Mai-20 49 

Grup de Lucru a Părților Interesate (GLPI) la nivel 
regional - Termeni de referinta (SWG – Terms of 
Reference for the SWG) 

17-Iunie-20 19 

Seminar – Schimb de cunoștințe & Formare de ca-
pacități privind oportunitățile de finanțare, modelele 
de afaceri la scară mică și opțiunile tehnologice  

24-Iulie-20 43 

Seminar – Schimb de cunoștințe & Formare de ca-
pacități privind cadrul pentru crearea și finalizarea 
lanțurilor valorice bazate pe bioindustrii; noi pro-
iecte pentru economie verde 

10-Sep-20 39 

GLPI – ODD 17 (SDG17);  plan de acțiune; bioecon-
omie și clustere regionale, viziune pentru 2021-
2030; Programe europene similare 

11-Nov-20 29 

GLPI – Discuție privind BE-Rural Raport de progres 
din prima perioadă; sinergii cu BioEast Initiative, 
raport de progres RS3; contribuţii în zonă de la 
clustere 

9-Dec-20 33 

Dezvoltarea modelului de afaceri 11-Feb-21 2 

GLPI - prezentarea bioinovatorilor din județul Co-
vasna ca vector de bioeconomie în Regiune 12-Feb-21 54 

Dezvoltarea modelului de afaceri 1-Mar-21 2 

Eveniment educațional privind prezentarea 
problemelor cheie legate de bioeconomie, sustena-
bilitate; evaluarea decalajului de cunoștințe pe 
subiecte legate de bioeconomie, bioproduse și 
piețe 

10-Mar-21 35 

Eveniment educațional privind creșterea gradului 
de conștientizare cu privire la problemele legate de 
bioeconomie, resursele biodegradabile și gestion-
area deșeurilor. Evaluarea decalajului de cu-
noștințe pe subiecte legate de bioeconomie, bi-
oproduse și piețe 

11-Mar-21 33 

Eveniment educațional privind creșterea gradului 
de conștientizare cu privire la problemele legate de 
bioeconomie, resursele biodegradabile și gestion-
area deșeurilor. Evaluarea decalajului de cu-
noștințe pe subiecte legate de bioeconomie, bi-
oproduse și piețe 

12-Mar-21 31 

Seminar privind Inițiativa BioEast; BioEastsUP Pro-
ject; strategii și foi de parcurs pentru o dezvoltare 
rurală și regională îmbunătățită în UE 
 

19-Mar-21 42 



Tema întâlnirii Data Participanți 

Seminar – Schimb de cunoștințe & Formare de ca-
pacități privind ODD 17 și legăturile cu bioecono-
mia 

24-Mar-21 26 

Seminar privind Green Deal, Strategia Națională a 
României pentru Dezvoltare Durabilă 2030; imple-
mentarea bioeconomiei durabile în județul Covasna 

29-Mar-21 31 

Dezvoltarea modelului de afaceri  29-Mar-21 2 

Dezvoltarea modelului de afaceri  31-Mar-21 2 

Dezvoltarea modelului de afaceri  16-Apr-21 2 

Dezvoltarea modelului de afaceri  26-Apr-21 2 

Dezvoltarea modelului de afaceri  12-Mai-21 2 

Seminar despre Business Model Canvas; conștien-
tizarea părților interesate regionale 25-Mai-21 24 

Dezvoltarea modelului de afaceri  28-Mai-21 2 

GLPI privind principiile și obiectivele strategiei/foii 
de parcurs pentru consolidarea bioeconomiei în 
județul Covasna; prezentarea Matricei de dezvol-
tare 

15-Iunie-21 23 

GLPI privind principiile și obiectivele strategiei/foii 
de parcurs pentru consolidarea bioeconomiei în 
județul Covasna; Matrice de identificare a obiec-
tivelor strategice și operaționale ale Strategiei/Foii 
de parcurs în domeniul bioeconomiei în județul Co-
vasna (primul obiectiv operațional) 

3-Aug-21 33 

GLPI privind Matricea de identificare a obiectivelor 
strategice și operaționale ale Strategiei/Foii de par-
curs în domeniul bioeconomiei în județul Covasna 
(al doilea obiectiv operațional); Cele mai bune prac-
tici ale economiei verzi în Comuna Ghelnita 

4-Aug-21 30 

GLPI privind monitorizarea activității prin indicatori, 
și pentru toate obiectivele, fiecare tip de acțiune, 
conform matricei logice de evaluare a impactului 
strategiei/foii de parcurs în domeniul bioeconomiei 
în județul Covasna 

22-Sep-21 63 

Be-Rural World Café asupra potențialului de bioe-
conomie al județului Covasna; prezentarea docu-
mentelor Foii de parcurs elaborate în cadrul proiec-
tului Be-Rural; dezbatere cu publicul asupra docu-
mentelor prezentate 

23-Sep-21 68 

GLPI - reflecții privind feedback-ul de la Be-Rural 
World Café referitor la documentele Foii de parcurs 
pentru Strategia în domeniul bioeconomiei a 
județului Covasna 

23-Sep-21 39 

 



ANEXA 4 BE-Rural World Café Snapshots, Sfântu 
Gheorghe, 23 septembrie 2021 

 



















ANEXA 5 Sesiunea Business Model Canvas 
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Sesiunea  Business Model Canvas  

25 mai 2021 

 

În data de 25 mai 2021 a avut loc cel de al patrulea seminar tematic pentru schimb de 
cunoștințe și dezvoltarea capacității din cadrul proiectului BE-Rural. Sesiunea a pus 
accentul pe înțelegerea și aprofundarea conceptului de tablou al modelului de afaceri 
Business Model Canvas (BMC), care va fi folosit ulterior în elaborarea Strategiei 
bioeconomice în județul Covasna. Prezentarea s-a axat pe două componente principale: o 
primă parte în principal teoretică, care parcurge toate elementele teoretice ale Business 
Model Canvas; o a doua parte care ilustrează bune practici în utilizarea metodei.  

Business Model Canvas este un instrument de management strategic creat pentru a defini 
și a comunica rapid și ușor o idee sau un concept de afaceri. Acesta constituie o 
reprezentare grafică a unui număr de variabile, prin intermediul căreia sunt analizate 
elementele fundamentale ale unei afaceri sau ale unui produs, conducând la o structurare 
coerentă a unei idei. Business Model Canvas poate fi aplicat ca instrument strategic pentru 
dezvoltarea unei noi organizații. Mai mult, acesta poate fi utilizat și pentru a analiza situația 
unei afaceri existente. 

 

Legendă:  
Key Partners = Partenerii principali 
Key Activities = Activitățile principale 
Key Resources = Resursele principale 
Cost Structure = Structura costurilor 
Value Propositions = Propuneri de valoare 
Customer Relationships = Relații cu clienții 
Channels = Canale 
Customer Segments = Segmente de clienți 
Revenue Streams = Fluxuri de venituri 
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Partea dreaptă a BMC se axează pe client (extern), în timp ce partea stângă a tabloului se 
concentrează asupra afacerii (internă). Atât factorii externi, cât și cei interni converg în jurul 
propunerii de valoare, reprezentând schimbul valoric produs între afacerea dvs. și 
clientul/clienții dumneavoastră. 

Business Model Canvas a fost elaborat de un expert elvețian în modele de afaceri, 
Alexander Osterwalder, și de profesorul de sisteme informatice de management Yves 
Pigneur. Aceștia au definit nouă categorii ale Business Model Canvas, pe care le consideră 
elementele constitutive ale unei organizații.  

Aceste elementele constitutive sunt: 

1. Propuneri de valoare 
2. Segmente de clienți 
3. Relații cu clienții 
4. Canale 
5. Partenerii principali 
6. Activitățile principale 
7. Resursele principale 
8. Structura costurilor 
9. Fluxuri de venituri 

 

1. Propunerea de valoare este fundamentală pentru orice afacere/produs. 

Aceasta constituie conceptul fundamental al schimbului valoric între afacerea 
dumneavoastră și clientul/clienții dumneavoastră. În general, se produce schimbul valoric 
atunci când un client plătește pentru soluționarea unei probleme sau atenuarea unui 
disconfort, datorită afacerii dvs. Întrebări utile atunci când vă definiți afacerea/produsul: 
    Care este problema pe care o rezolv? 
    De ce și-ar dori cineva să vadă această problemă rezolvată? 
    Care sunt factorii motivanți care stau la baza acestei probleme? 
 
O modalitate bună de a aborda acest lucru pentru utilizatori/clienți este să analizați 
segmentele dvs. de clienți și să aflați unde se plasează produsul/serviciul dvs. pentru clientul 
dvs. 
 

2. Segmente de clienți 

Segmentarea clienților este practica de a împărți o bază de clienți în categorii de persoane 
definite de anumite caracteristici specifice, cum ar fi vârsta, sexul, interesele și obiceiurile 
de cheltuieli. 
Aspecte de analizat atunci când stabiliți segmentele de clienți: 
    Pentru cine rezolvăm problema? 
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    Cine sunt oamenii care vor aprecia propunerea mea de valoare? 
    Este vorba despre un alt agent economic? 
    Dacă răspunsul este da, care sunt caracteristicile acestuia? 
    Este vorba despre alte persoane? 

Propunerea mea de valoare este atrăgătoare pentru bărbați/femei sau pentru ambele 
categorii? 

    Este atrăgătoare pentru adulți tineri în vârstă de 20 sau 30 de ani sau pentru adolescenți? 
    Care sunt caracteristicile persoanelor care analizează propunerea mea de valoare? 
 
Un alt aspect care trebuie măsurat și înțeles este dimensiunea pieței dvs. și numărul 
persoanelor care constituie un segment de clienți. Acest lucru vă va ajuta să vă înțelegeți 
piața atât din perspectivă micro, cât și macro. 
 
Deoarece organizațiile oferă adesea servicii pentru mai multe categorii de clienți, este logic 
să le clasificăm în segmente de clienți. Produsele și serviciile pot fi mai bine adaptate în 
funcție de nevoile și cerințele specifice fiecărui grup. Acest lucru se poate realiza prin 
identificarea respectivelor nevoi și a valorii percepute a acestora. Acest lucru va spori 
satisfacția clienților, ceea ce, la rândul său, va contribui la o propunere de valoare bună. 
 

3. Relații cu clienții 

Interacțiunea cu clienții este esențială. Cu cât baza de clienți este mai largă, cu atât este 
mai important să vă împărțiți clienții în diferite grupuri țintă. Fiecare grup de clienți are nevoi 
specifice. Anticipând nevoile clienților, organizația investește în clienți diferiți. Un serviciu 
bun va asigura relații bune și stabile cu clienții în viitor. 

 

4. Canale 

Orice organizație are nevoie de canale de comunicare, distribuție și vânzări. Nu este vorba 
doar despre contactarea clienților sau despre modul în care comunică organizația cu clienții 
săi. Locul în care se efectuează achiziția și livrarea produsului și/sau a serviciilor furnizate 
sunt elemente decisive în acest sens. Canalele către clienți presupun cinci etape diferite: 
conștientizarea existenței produsului, achiziție, livrare, evaluare și satisfacție și asigurarea 
sprijinului post-vânzare. Este recomandabil să combinați canalele offline și online pentru a 
acoperi cât mai mulți clienți. 

Întrebările utile atunci când identificați canalele care vă conduc la clienții dvs.: 
    Cum vom comunica segmentului nostru de clienți propunerea noastră de valoare? 
    Unde se află clienții noștri? 
    Sunt prezenți pe rețelele de socializare? 
    Ascultă posturi radio în timp ce conduc? 
    Se află la un eveniment sau la o conferință? 
    Se uită la televizor vinerea seara, la 19.00? 
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5. Partenerii principali 

Partenerii principali constituie acea listă a agenților economici/furnizorilor externi/terților de 
care este posibil să aveți nevoie pentru a vă derula activitățile principale și a oferi valoare 
clientului. Acum ajungem la întrebarea „dacă prin activitatea mea economică nu pot crea 
singur propunerea de valoare, pe cine altcineva trebuie să mă bazez în acest scop?” Un 
exemplu în acest sens este „dacă vând produse alimentare clienților, s-ar putea să am 
nevoie de un brutar local care să furnizeze pâine proaspătă magazinului meu”. 
 
Aceștia sunt partenerii principali care permit crearea valorii pe care o promite clientului 
afacerea mea. 
 

6. Activitățile principale 

 
Se poate realiza o bună înțelegere a propunerii de valoare prin cunoașterea adecvată a 
activităților de bază ale unei companii. Nu este vorba doar despre producție. Abordarea 
axată pe soluționarea problemelor, dezvoltarea relațiilor și calitatea produsului sau 
serviciului sunt la fel de importante. Atunci când organizația știe care este valoarea adăugată 
pentru client, poate dezvolta o relație mai bună cu clienții existenți. Acest lucru poate fi util 
în stabilirea profilului noilor clienți și contribuie la menținerea concurenței la distanță. 
 

7. Resursele principale 

Resursele reprezintă mijloacele de care are nevoie o companie pentru a-și îndeplini 
activitatea. Acestea pot fi clasificate ca resurse fizice, intelectuale, financiare sau umane. 
Resursele fizice pot include active precum echipamentele de producție. Resursele 
intelectuale includ, printre altele, cunoștințe, mărci înregistrate și brevete de invenție. 
Resursele financiare sunt legate de fluxul de fonduri și sursele de venit, iar resursele umane 
vizează personalul. 
 

8. Structura costurilor 

Atunci când înțelege structura costurilor, o organizație va ști care trebuie să fie cifra de 
afaceri minimă pentru a obține un profit. Structura costurilor ia în considerare economiile de 
scară, costurile constante și variabile și avantajele generatoare de profit. Costurile trebuie 
ajustate atunci când este evident că sunt necesare investiții care depășesc veniturile 
generate de organizație. Adesea, organizațiile optează pentru eliminarea unui număr de 
resurse principale. 
 

9. Fluxuri de venituri 

Fluxurile de venituri sunt definite ca modalitatea prin care afacerea dvs. transformă 
propunerea de valoare sau soluția la problema clientului în câștig financiar. De asemenea, 



5 
 

este important să înțelegeți principiul stabilirii prețurilor în cadrul afacerii dvs. în funcție de 
efortul de achiziționare, în comparație cu efortul presupus de soluționarea problemei pentru 
client. Pe lângă structura costurilor, fluxurile de venituri vor oferi o perspectivă clară asupra 
modelului de venituri al unei organizații. De exemplu, de câți clienți are nevoie organizația 
anual pentru a genera profit? Care este nivelul de venituri de care are nevoie pentru a ajunge 
la pragul de rentabilitate? Fluxurile de venituri influențează costurile. Pe lângă vânzarea de 
bunuri, taxele de abonament, veniturile din leasing, licențierea, sponsorizarea și publicitatea 
pot constitui, de asemenea, o opțiune. 
 
Recomandări și precauții atunci când aplicați Business Model Canvas: 

1. Tratarea canvas-ului ca pe o listă de verificare 

Multe grupuri văd cele nouă casete și încearcă să le parcurgă rapid, apoi declară că au 
terminat. Nu au înțeles ideea. 

2. O dată și gata 

Scopul instrumentului este că cartografiați situația actuală, și apoi câteva versiuni ale 
situației potențiale. Cereți echipei să completeze încă unul, ce alternative identifică? 

3. Combinați prezentul și viitorul 

Lucrurile devin periculoase când începeți să emiteți declarații precum: „Ei bine, vom avea 
un grup de bază de 2.000 de membri...” Mai concret, acesta este modelul azi sau peste 12 
luni? 

4. Confundarea clientului cu beneficiarul 

Clienții sunt cei care vă plătesc. Beneficiarii sunt cei cărora le schimbați viața. Uneori coincid, 
însă alteori sunt persoane/entități distincte. Beneficiarii care nu vă plătesc sunt probabil 
parteneri, nu clienți. 

5. Confundarea intenției cu propunerea de valoare 

Intenția este motivul pentru care derulați acea activitate și ceea ce contează pentru dvs. 
Propunerea de valoare se referă la ceea ce contează pentru client și ceea ce obține clientul 
de la dvs. 

6. Nu exprimați în cifre 

O greșeală periculoasă este să treceți peste cifre, preferând declarațiile generale. Acesta 
poate fi un proces anevoios, dar vă poate scuti de multe dificultăți (chiar de faliment). 

7. Înțelegerea greșită a relațiilor cu clienții 

Relațiile cu clienții sunt partea cel mai puțin înțeleasă a tabloului. Acesta este scopul casetei 
dedicate relațiilor cu clienții; pentru a proiecta și identifica modul în care aceste interacțiuni 
sunt optim structurate pentru fiecare tip de client. 

8. Excesul de informații 
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Există un motiv pentru care casetele au dimensiuni mici. Ideea este să fiți succinți, iar 
concizia este dificilă atunci când sunt atât de multe de spus. Tabloul vă obligă să eliminați 
totul, în afară de esența modelului dvs., componentele de bază care contează cel mai mult. 
Ploaia de informații presărate peste tot ascunde esența modelului, ceea ce duce, în general, 
la un proces decizional deficitar. 

9. Menționarea unor caracteristici, mai degrabă decât a unor beneficii 

Descrieți beneficiile pe care le obține fiecare segment de clienți, în special beneficiile 
intangibile (statut, încredere, liniște sufletească etc.). Caracteristicile pot fi incluse la 
categoriile Resurse principale, Activități principale și Canale, dacă țineți morțiș să le 
menționați undeva, deoarece aceste casete descriu cele necesare pentru a furniza beneficii 
pentru client. 
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