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“Nu ne putem permite, în România, să taxăm reciclarea în timp ce NU taxăm
eliminarea deșeurilor prin depozitare și, în același timp, să ne așteptăm ca reciclarea
să crească” Constantin Damov – Președinte CERC

Acesta a fost doar unul dintre semnalele de alarmă pe care Coaliția pentru Economie
Circulară în România (CERC) l-a tras în cursul dezbaterii impactului noilor modificări privind
contribuțiile de mediu, așa cum apar ele în Ordinul Ministrului Mediului 1503/2017. La
discuția de joi, 8 februarie, au participat reprezentanți de nivel înalt din partea Ministerului
Mediului și a Administrației Fondului pentru Mediu, a Ministerului Economiei și peste 50 de
companii private, din industria bunurilor de larg consum, a reciclării, societăți de colectare,
valorificare și tratare a deșeurilor, membri ai mediului academic și studenți.

Evenimentul a fost găzduit de Academia de Studii Economice, fiind deschis de Dl. Prof. univ.
dr. Nicolae Istudor, Rector al Academiei de Studii Economice și de Dl. Prof. univ. dr. Dan
Boboc, Decan al Facultății de Economie Agroalimentară și a Mediului, care au salutat
inițiativa CERC și au lansat invitația stabilirii și menținerii parteneriatelor cu mediul academic,
deosebit de interesat de economia circulară și de economia mediului în general.

Dialogul s-a concretizat într-o sesiune deschisă de întrebări și răspunsuri privind aspecte
practice importante ale metodologiei de calcul pentru contribuțiile de mediu, modificată la
finalul anului 2017. S-au discutat aspecte tehnice și fiscale, modalități de lucru, formularele
necesare, cazuri excepționale, revizuirea unor prevederi din textul OM 1503/2017.

Coaliția pentru Economie Circulară (CERC), reprezentată de membrii fondatori și de experți
și-a exprimat disponibilitatea de a facilita schimbul de informații și bune practici între mediul
de afaceri și autoritățile de mediu, urmând ca astfel de inițiative să devină o obișnuință.
Reprezentanții Administrație Fondului de Mediu, la rândul lor, și-au exprimat în mod deschis
disponibilitatea față de evenimentele viitoare, vizând și alte normative din domeniu, studii
de cercetare în parteneriat, inițiative și dezbateri publice, astfel încât legislația să fie
înțeleasă uniform și aplicată coerent atât de societățile comerciale cât și de corpul de
inspectori de mediu.

COALIȚIA PENTRU ECONOMIA CIRCULARA ÎN ROMÂNIA (CERC) este o inițiativă privată, apolitică, deschisă către toți actorii implicați în economia
circulară, înregistrată sub nr. 25785/A/2017 în Reg Asociațiilor și Fundațiilor de pe lânga Jud. S.1, CIF 38603424. Membrii Coaliției susțin voluntar, cu
expertiza și resurse, agregarea unor abordari comune si sincronizate cu privire la implementarea principiilor si mecanismelor Economiei Circulare în
România. La inițiativele CERC au aderat peste 100 de companii, cu capital autohton și strain, având peste 14.000 angajați si o cifră de afaceri însumând
peste 5 miliarde  lei.


