
Grupul de Acțiune Locală (GAL) 
—

ca platformă eficientă de 
implementare unei abordări 
economice circulare bazată pe 
parteneriat



Economie circulară... 
De ce?

Importanța și necesitatea implementării unei 
abordări economice circulare (EC) o 

constituie scăderea continuă a cantității de 
resurse neregenerabile din întreaga lume, 

împreună cu creşterea continuă a numărului 
populaţiei la nivel mondial, acest fapt 
punând presiune pentru găsirea de noi 
abordări ale producției și consumului. În 
acest context, tranziția de la o economie 

liniară către o economie circulară ar avea un 
impact bun, din punct de vedere ecologic, 

economic și social. 



Dezvoltarea unei Economii Circulare



Evaluarea potențialului de circularitate 

Viziune 
strategică Potențialul 

uman

Parteneria
tele locale

Resursele umane, 
gradul de conștientizare 
ș.a.

Strategie de 
Dezvoltare elaborată 

și implementată de 
comunitate

Parteneriate 
intersectoriale și 

intrasectoriale

Potențialul 
sectorului 
economic
Infrastructură de 
afaceri, întreprinderi 
active ș.a.



Ce este un GAL?
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Analiza ex-ante a potențialului de 
economie circulară la nivelul teritoriului

GAL „Valea Cuboltei”



Managementul studiului

02

03

01
Objective, 

methodology
Elaborarea metodologiei de 

cercetare, identificarea și

încadrarea experților, 

elaborarea instrumentelor

de cercetare.

Data collection

Documentarea și 
colectarea datelor empirice.

Results Analysis
Prelucrarea și analiza

datelor

Conclusions
Elaborarea raportului de 
analiză cu concluzii și 
recomandări referitor la 
Planul de Dezvoltare 
Tematică a GAL ”Valea 
Cuboltei”.

04



Etapele fundamentale de cercetare
estimarea gradului de 

conectare a regiunii la 

problematica economiei 

circulare în domeniul 

agroalimentar

A 25%

evaluare a gradului de 

tranziție a sectorului 

economic din regiunea 

GAL spre o economiei 

circulară în domeniul 

agroalimentar 

B 25%

evaluarea oportunităților 

de circularitate în 

sectorului agroalimentar 

din regiune

C 50%



Estimarea gradului de conectare a regiunii la problematica economiei 
circulare în domeniul agroalimentar



Microstudii de fezabilitate

01 Producerea biogazului din lucerna și raigras

cultivate în perimetrul GAL „Valea Cuboltei”

55%

02 Producerea biogazului din deșeu de grajd acumulat

în perimetrul GAL „Valea Cuboltei”

40%

03 Producerea de compost din deșeuri de grajd și

biomasă disponibilă în perimetrul GAL „Valea

Cuboltei”

75%

04
Producerea peleților din lucerna

45%

05 Producerea îngrășământului organic din lână de 

oi prin granulare

70%



Calculul termenului de recuperare a investiției

Microstudiul 5

Producerea îngrășământului 
organic din lână de oi

Microstudiul 3
Producerea compostului din 

deșeuri de grajd și deșeuri 
vegetale
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GAL-urile acoperă 
60% din teritoriul 

RM

La moment avem 45 de GAL-uri în 
proces de înregistrare
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cuboltei.business.site/?utm_source=gmb&utm_medium=referral.com

Thank You

http://bit.ly/2Tynxth
http://bit.ly/2TyoMsr
https://slack-redir.net/link?url=https://www.freepik.com/
https://stories.freepik.com/
mailto:valeacuboltei@gmail.com
https://gal-valea-cuboltei.business.site/?utm_source=gmb&utm_medium=referral.com


GAL – Model de inserție și promovare a Economiei Circulare

Cercetarea potențialului 

local

M 1 M 5M 4M 3M 2

DecizieFactori interni: potențial↑, 

resurse locale↑

Factori externi: costuri↓, 

riscuri↓

Pilotarea M3 în Localitatea X 

(L1)

Partener 

principal/COOP


