
Dezvoltarea unor parteneriate solide între autorităţile locale şi 

mediul academic pentru valorificarea întregului potenţial al 

economiei circulare

COLOR CIRCLE este un proiect european ce îşi propune 

să asigure dezvoltarea sustenabilă a localităţilor urbane 

mici prin crearea unor parteneriate solide între 

autorităţile locale şi mediul academic şi prin 

implementarea unor măsuri inovatoare care să asigure 

creşterea capacităţii autorităţilor locale în valorificarea 

întregului potenţial al economiei circulare.

* C o n n e c t i n g  a n d 

empowering LOcal 

authorities with Re-

search capacities to 

u n l o c k  t h e  f u l l 

potential of circular 

Economy



1,2 M €
Buget

Durată: 4 ani

Obiectivele Programului Interreg Europe

• Îmbunătăţirea politicilor şi programelor de dezvoltare regională

• Dezvoltarea cooperării dintre organizaţii din diferite regiuni ale Europei 

• Schimburi de bune practici

Proiectul COLOR CIRCLE

6 parteneri din 5 ţări europene

- Universitatea HESAM – Coordonator (Franţa)

- Regiunea Bourgogne-Franche-Comté (Franţa)

- Agenţia pentru Dezvoltare Regională Centru (România)

- Provincia Granada (Spania)

- Universitatea Van Hall Larenstein (Ţările de Jos)

- Centrul de Inovare al Boemiei Centrale (Republica Cehă)

Calendarul proiectului

• Faza 1 (din august 2019 până în iulie 2022)

Identificarea şi mobilizarea actorilor regionali în dezvoltarea economiei 

circulare, evaluarea stării de fapt din regiune şi schimb de bune practici 

Elaborarea unui plan acţiune la nivel regional

• Faza 2 (din august 2022 până în iulie 2023)

Monitorizarea şi implementarea acţiunilor incluse în planul de acţiune 

regional



Economia circulară este o economie a resurselor naturale 

ce pune accentul pe noi moduri de proiectare, producţie şi 

consum a produselor şi materialelor

COLOR CIRCLE în Regiunea Centru

Proiectul COLOR CIRCLE are în vedere dezvoltarea iniţiativelor din domeniul 

economiei circulare în localităţile urbane de mici dimensiuni prin:

• crearea unor parteneriate solide între autorităţile locale şi mediul 

academic regional;

• implementarea unor măsuri inovatoare care să asigure creşterea 

capacităţii autorităţilor locale în valorificarea întregului potenţial al 

economiei circulare.

Proiectul COLOR CIRCLE include şi realizarea unei analize regionale privind 

situaţia actuală a cadrului legislativ şi a instrumentelor politice dedicate 

susţinerii economiei circulare, cartografierea proiectelor implementate la 

nivel regional şi inclusiv promovarea învăţării interregionale şi transferul de 

bune practici. 

Instrumentul politic vizat de ADR Centru

Programul Operaţional Regional 2014-2020, Axa prioritară 13 – „Sprijinirea 

regenerării oraşelor mici si mijlocii”, Prioritatea de investiţii 9B – OS 13.1 – 

„Îmbunătăţirea calităţii vieţii populaţiei în oraşele mici şi mijlocii din 

România”. Proiectul COLOR CIRCLE se va concentra asupra localităţilor de 

mici dimensiuni din Regiunea Centru, în special asupra localităţilor 

beneficiare în cadrul POR axa 13.1.



www.interregeurope.eu/COLORCIRCLE
#InterregCOLORCIRCLE

Cum puteţi să vă implicaţi?

Sunteţi o entitate implicată în implementarea unor proiecte sau a unor acţiuni 

ce contribuie la dezvoltarea economiei circulare în Regiunea Centru? 

Intenţionaţi să dezvoltaţi astfel de proiecte? Contactaţi-ne şi veţi avea  

posibilitatea:

•  Să fiţi la curent cu iniţiativele similare derulate la nivel regional, dar şi cu bunele 

practici implementate de partenerii proiectului COLOR CIRCLE;

• Să faceţi parte dintr-un grup de lucru regional şi să contribuiţi la trasarea 

principalelor obiective regionale din domeniul economiei circulare şi la 

îmbunătăţirea politicilor/programelor din acest domeniu;

•  Să colaboraţi cu alte organizaţii şi să dezvoltaţi proiecte comune;

•  Să participaţi la întâlniri internaţionale şi să transferaţi bunele practici dezvoltate de 

partenerii proiectului COLOR CIRCLE;

Date de contact

Agenţia pentru Dezvoltare Regională Centru

Str. Decebal nr. 12, 510093, Alba Iulia, România

Tel: 0258-818616, Fax: 0258-818613

Email: office@adrcentru.ro

Web: www.adrcentru.ro

Persoane de contact:

Ovidia Caba – Director, Departament Politici Regionale

Tel. 0358 401 276 Interior 461

Email: ovidia.caba@adrcentru.ro 

Gabriela Ţârău – Expert programe, Departament Politici Regionale 

Tel. 0358 401 276 Interior 466 

Email: gabriela.tarau@adrcentru.ro


