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Modulul 1

Introducere în Economia circulară
Economia circulară este un concept care s-a dezvoltat tot mai mult în ultimii ani și care
are mulți susținători. Fundația Ellen MacArthur este organizația cu cea mai mare implicare la
nivel global în ceea ce privește economia circulară. A fost fondată în anul 2010 de către Ellen
MacArthur, o navigatoare de succes. Această fundație are ca misiune accelerarea tranziției spre
economia circulară și o activitate axată pe educație, afaceri și guvernare, perspective și analize,
inițiative sistemice și comunicare, având parteneri de renume la nivel mondial (Nike, Philips,
Unilever, Cisco, BT, Renault etc.) și un grup de lucru format din profesori și experți din variate
domenii (MacArthur, E., 2014). În urma eforturilor depuse în cadrul acestei fundații în ceea ce
privește economia circulară, aceasta se regăsește ca referință de bază în majoritatea articolelor
și publicațiilor care tratează economia circulară.
Definiția economiei circulare în viziunea celor de la Fundația Ellen MacArthur (EMF)
descrie ,,O economie industrială care este restaurativă și regenerabilă prin intenție și
proiectare”(MacArthur, E., 2013). ,,Utilizarea cuvântului ,,restabilire” este importantă,
deoarece economia circulară nu este doar o abordare preventivă, reducând poluarea, dar are și
scopul de a repara daunele anterioare prin conceperea unor sisteme mai bune în cadrul entității
industriei în sine” (Murray, Skene and Haynes, 2017). Definiția enunțată de către EMF,
integrează prin noțiunea de performanță regenerativă atât avantajele de mediu, cât și cele
economice, acest model având ca scop activarea de fluxuri eficiente de materiale, energie,
muncă și informații în scopul refacerii capitalului natural și social. Materialele sunt percepute
ca nutrienți, împărțiți în două categorii de către McDonough și Braungart (în Cradle to Cradle:
Remaking the Way We Make Things) – biologici reprezentând materiale proiectate să reintre
în siguranță în biosferă și să contribuie la refacerea capitalului natural (MacArthur, E., 2013;
Lieder and Rashid, 2016).
Economia circulară este un model economic conceput ca o alternativă pentru modelul
economic liniar regăsit cu preponderență în majoritatea ramurilor industriei din zilele noastre.
Modelul liniar constă în producția și consumul de bunuri și servicii fără a acorda o importanță
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majoră externalităților de mediu survenite în urma exploatării resurselor virgine, generării de
deșeuri și implicit poluării, model în care primează obiectivele economice. În opoziție,
economia circulară se referă la producția și consumul de bunuri și servicii prin fluxuri de
materiale în buclă închisă în care se iau în calcul externalitățile de mediu implicate încă din
faza de proiectare a produselor și bunurilor, urmărind decuplarea prosperității economice de la
consumul de resurse. (Sauvé, Bernard and Sloan, 2016).

Principiile economiei circulare
În cele mai multe studii de specialitate, principiile economiei circulare se regăsesc
exprimate prin sintagma ,,Principiile celor 3R", care reprezintă trei "acțiuni" principale care
stau la baza economiei circulare: reducerea, reutilizarea și reciclarea (Reduction, Reuse and
Recycle) (Murray, Skene and Haynes, 2017; Winans, Kendall and Deng, 2017). Există însă și
studii care propagă ideea de ,,4R” ca principii fundamentale ale economiei circulare, cei ,,3R”
de mai sus plus încă un R care vine de la recuperare (Recovery) (Ghisellini, Cialani and
Ulgiati, 2016). Jawahir și Bradley scriu despre cei ,,6R” ca principii de bază, adăugând la cele
descrise mai sus reproiectarea (Redesign) și recondiționarea (refabricarea) (Remanufacture)
(Jawahir and Bradley, 2016; Rosenthal, Fatimah and Biswas, 2016; Winans, Kendall and Deng,
2017). O altă serie de cercetători scrie despre cei ,,9R” de bază în economia circulară, aceștia
având următoarea componență: refuzare, reducere, reutilizare, reparare, refacere, refabricare,
reorientare (reprocesare), reciclare și recuperare (Refuse, Reduce, Reuse, Repair, Refurbish,
Remanufacture, Repurpose, Recycle și Recover) (van Buren et al., 2016). Alți cercetători mai
adaugă un R celor 9 despre care vorbește van Buren – regândire (rethink), rezultând astfel
,,10R” (Potting et al., 2017).
Reducerea – se referă la scăderea consumului de energie primară, materii prime și
implicit a cantității de deșeuri și emisii prin creșterea eco-eficienței producției (prin menținerea
sau creșterea valorii produselor, reducând în același timp și impactul asupra mediului) și a
consumului (Ghisellini, Cialani and Ulgiati, 2016; Jawahir and Bradley, 2016; Kirchherr, 2017;
Murray, Skene and Haynes, 2017).
Pentru o mai bună înțelegere a celor 10R, în cele ce urmează vom prezenta pe scurt ce
reprezintă fiecare concept.
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Reutilizarea – se referă la utilizarea atât a materialelor încorporate în componentele
produsului la sfărșitul primului său ciclu de viață cât și a produsului în sine în scopul obținerii
unor noi componente și produse (Jawahir and Bradley, 2016). Conform EMF, reutilizarea
bunurilor se referă la ,,Utilizarea unui produs din nou pentru același scop în forma sa originală
sau cu puțină îmbunătățire sau schimbare” (MacArthur, E., 2013).
Folosirea materialelor în buclă închisă are un impact pozitiv materializat prin
conservarea resurselor, energiei și forței de muncă, și evitarea emisiilor de gaze. Creșterea
gradului de reutilizare implică disponibilitate și deschidere din partea consumatorilor în ceea ce
privește folosirea produselor recondiționate sau remanufacturate iar din partea companiilor este
necesar un efort sporit în sensul proiectării produselor pentru multiple cicluri de utilizare și
selectarea atentă a materialelor încorporate în produse astfel încât să poată fi refolosite și o
responsabilitate extinsă a producătorilor (producătorul suportă costurile implicate de eliminarea
și recuperarea produselor, ex. Politică de preluare a produselor vechi) (Ghisellini, Cialani and
Ulgiati, 2016; Winans, Kendall and Deng, 2017).
Reciclarea se referă la procedeul de transformare a materialelor din produsele ajunse la
sfârșitul ciclului de viață în noi materiale în vederea reîncorporării lor în noi produse. Conform
Organizației Națiunilor Unite (2003) acestă practică poate fi explicată prin "reintroducerea
materialelor reziduale în procesele de producție, astfel încât acestea să poată fi redimensionate
în produse noi"(Rizos, Tuokko and Behrens, 2017).
Conform EMF, reciclarea materialelor poate fi împărțită în trei categorii în funcție de
calitatea materialelor obținute în urma reciclării în comparație cu materialul inițial, astfel avem:
reciclare funcțională al cărei rezultat este un material care are aceeași utilizare sau nu ca și cel
inițial, reciclare mai puțin calitativă (downcycling) în care rezultatul este mai puțin calitativ și
reciclare mai calitativă (upcycling) în care rezultatul are o calitate mai mare decât materialul
inițial ( Macarthur, E., 2013).
Reciclarea reprezintă un fundament al economiei circulare, aceasta fiind într-o importantă conexiune cu ciclismul resurselor, idei propagate în simbioza industrială, prin folosirea
reciprocă a deșeurilor ca resurse între firme și în economia serviciilor prin încetinirea ciclurilor
de utilizare în scopul întârzierii apariției deșeurilor (Murray, Skene and Haynes, 2017).
Recuperarea – se referă la recuperarea de energie prin incinerarea deșeurilor (Kirchherr,
2017). Termenul de ,,recuperare” este folosit în unele definiții pentru a defini termenul de
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reciclare, recuperarea fiind o operație prin care deșeurile sunt reprocesate în alte substanțe,
materiale sau produse (Ghisellini, Cialani and Ulgiati, 2016). De asemenea, recuperarea poate
fi asociată cu procesele prin care se aleg/sortează componentele refolosibile din produse aflate
la sfârșitul ciclului de viață pentru reintroducerea lor în alte produse (Jawahir and Bradley,
2016).
,,Activitatea de redesign implică actul de reproiectare a produselor de generație
următoare, care ar folosi componente, materiale și resurse recuperate din ciclul de viață anterior
sau din generația anterioară de produse” (Jawahir and Bradley, 2016).
Recondiționarea (refabricarea) – se referă la încorporarea a cât mai multe elemente
componente ale produselor aflate la sfârșitul ciclului de viață în alte produse cu aceeași
funcționalitate, sau aducerea produsului aflat la finalul ciclului de viață în starea sa inițială
pentru începerea unui nou ciclu (Jawahir and Bradley, 2016; Kirchherr, 2017).

În tabelul anterior cei ,,10R” au fost aranjați în ordinea nivelului de circularitate al
fiecărei practici, circularitate care crește odată cu o creșterea cantității de materie primă salvată
prin practica respectivă și prin scăderea cantității de deșeuri generată, aspecte benefice pentru
mediul înconjurător. Recuperarea energiei prin incinerare este practica cu cel mai scăzut grad
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de circularitate deoarece materialul se pierde, lucru care implică o nouă cantitate de materie
primă pentru un nou produs. Creșterea utilizării produsului are o circularitate ridicată datorită
faptului că produsele pot fi utilizate de către mai mulți consumatori evitându-se consumul de
noi resurse pentru noi produse (Potting et al., 2017).
Fundația Ellen MacArthur a formulat următoarele trei principii ale economiei circulare,
formulate ca o bază de la care pornesc soluțiile problemelor generate de managementul
deficitar al resurselor corespunzător modelului economic liniar: Păstrarea și consolidarea
capitalului natural, optimizarea randamentului resurselor și stimularea eficacienței sistemului
(Michelini et al., 2017).

Principiul 1: Regenerabilitatea
Acest principiu prevede existența unui sistem circular inteligent alcătuit din procese și
tehnologii care selectează resursele regenerabile sau mai performante atunci când sunt
necesare. De asemenea, acest principiu facilitează regenerarea capitalul natural (MacArthur, E.,
2012).
Principiul 2: Optimizarea randamentelor resurselor
Sistemele circulare scad viteza de buclă și maximizează numărul ciclurilor păstrând cât
mai multă energie încorporată și o utilitate maximă a resurselor prin proiectarea produselor în
vederea reciclării, remanufacturării și recondiționării la finalul unui ciclu de viață.
,,Sistemele circulare încurajează nutrienții biologici să reintre în biosferă în siguranță
pentru descompunere, pentru a deveni materii prime valoroase pentru un nou ciclu. În ciclul
biologic, produsele sunt proiectate cu intenția de a fi consumate sau metabolizate de economie
și de a regenera o nouă valoare a resurselor. Pentru materialele biologice, esența creării de
valoare constă în posibilitatea de a extrage valoare adăugată din produse și materiale prin
cascadarea acestora prin alte aplicații” ( MacArthur, E., 2012).
Principiul 3: Proiectarea pentru menținerea eficienței sistemului
Acest principiu subliniază importanța și rolul etapei de proiectare în gestionarea
efectelor negative ulterioare cu impact social (educație, sănătate etc.) și asupra mediului
(emisii, deșeuri etc.) ( MacArthur, E., 2012; Ghisellini, Cialani and Ulgiati, 2016)
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Pentru o mai bună înțelegere a conceptului de economie circulară, fundația Ellen
MacArthur a dezvoltat o diagramă în care este surprins fluxul continuu de materiale tehnice și
biologice, de asemenea sunt delimitate în această diagramă și principiile mai sus amintite.
Principiile economiei circulare ( MacArthur, E., 2012)

Perspectiva ciclului de viață a produselor/serviciilor (Life
Cycle Thinking)
Oferă o viziune holistică cu scopul de a obţine optimizarea consumului de materii prime
în toate fazele ciclului de viaţă al unui produs sau serviciu. Conceptul inițial a apărut în anii ’60
şi s-a dezvoltat de-a lungul timpului, oferind astăzi metode de evaluare precise a punctelor
slabe şi forte din fiecare fază a ciclului de viaţă al produsului (Life Cycle Assesment), metode
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de gestionare a producţiei, monitorizarea ciclului de viaţă (Life Cycle Management), cadru
teoretic general şi sistem de gândire pentru aplicarea ca stil de viaţă (Life Cycle Thinking).
Obiectivul principal coincide cu cel al economiei circulare, dorind obţinerea valorii maxime
pentru produse şi servicii fără poluarea mediului şi cu consum minim de resurse (Selech et al.,
2014).

Etapele ciclului de viaţă al produselor/serviciilor (Sousa-Zomer et al., 2017)

Perspectiva “din leagăn în leagăn” (Cradle to cradle
Thinking - C2C)
C2C coincide cu elementul principal al economiei circulare, şi anume cu închiderea
buclei, adică reîntoarcerea în natură în starea iniţială a resurselor cunsumate. Conceptul a fost
promovat de Michael Braungart şi William McDonought în cartea Cradle-to-cradle remaking
the way we make things (2002) şi se bazează pe filosofia proiectării biomimetice, inspirate din
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natură (Biomimetism, no date). Gândirea C2C, deşi admite complementaritatea noţiunilor,
diferenţiază eco-eficienţa de eco-eficacitate, cea din urmă fiind generatoarea fluxurilor de
materiale C2C, încercând să creeze un impact în întregime benefic asupra sistemelor ecologice
(Wang and Kuah, 2017). C2C este construit pe două tipuri de flux de materiale: cel al
nutrienţilor biologici şi cel al nutrienţilor tehnici. Pentru atingerea obiectivelor în cadrul
întreprinderilor, autorii sus numiţi sugerează aplicarea unei strategii în cinci paşi care include
1) eliminarea substanţelor toxice din materialele utilizate, 2) alegerea „produsului mai puţin
rău” prin preferinţe personale, 3) evaluarea ingredienţilor din punct de vedere al toxicităţii şi
întocmirea unei liste pasive pozitive, 4) îmbunătăţirea ingredientelor pentru a putea fi
clasificate ca nutrienţi biologici sau tehnici, astfel întocmind lista activă pozitivă şi 5)
reformularea relaţiei client-produs prin prisma serviciilor (Dictionary of Sustainable
Management, 2005; Geisendorf, 2017).

Crearea valorilor în comun (Shared Value)
Valoarea adăugată este o abordare prezentată în 2011 de către Michel E.Porter şi Mark R.
Kramer, reprezentanţi ai Harvard Business School, care se concentrează pe valoarea adăugată
generată în mediul de afaceri prin tratarea unor probleme sociale cu care acestea se
intersectează în activitatea desfăşurată zi de zi. Principiul de bază este că ceea ce este benefic
pentru societate, este benefic şi pentru afaceri. Practic, autorii introduc dimensiunea socială în
afaceri. Conceptul creării valorilor comune oferă o strategie de implementare şi un set de
măsuri pentru atingerea obiectivelor. Regândirea pieţei şi a produselor trebuie făcută în aşa fel,
încât acestea să corespundă nevoilor sociale neabordate încă. Regândirea lanţului valoric
trebuie structurată pe creşterea productivităţii şi bazată pe abordarea problemelor de mediu şi
problemelor sociale. Iar regândirea comunităţilor locale trebuie să aibă în centrul strategiei
crearea de clustere locale de dezvoltare (Beaulieu, L., 2015).
Măsurile de evaluare şi control în implementarea strategiei creării valorilor comune sunt
configurate în 4 paşi. Se porneşte de la scanarea stării societăţii pentru a identifica nevoile
sociale care se intersectează cu activitatea companiei şi se prioritizează. Această măsură se
concretizează prin întocmirea unei liste de priorităţi cu nevoi/probleme sociale de rezolvat prin
activitatea firmei. Următoarea etapă conţine evaluarea profitabilităţii planului de acţiuni pentru
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satisfacerea nevoii sociale identificate a fi prioritară pe lista coincidenţelor activităţii de
business. De fapt, este etapa în care se decide dacă analiza cazului de afacere este pozitivă sau
nu. Al treilea pas presupune urmărirea indicatorilor de progres în ceea ce priveşte obiectivele,
activităţile, intrările şi ieşirile comparate cu planul initial de acţiuni. Pasul final conţine
procesul de măsurare a rezultatelor şi operaţionalizarea, în care profitabilitatea afacerii şi
efectele sociale produse sunt raportate la aşteptările iniţiale (van Buren et al., 2016)

Design thinking
După cum spune Tim Brown, Design Thinking-ul este o abordare centrată pe om a
inovației care se bazează pe „trusa de instrumente” a designer-ului pentru a integra nevoile
oamenilor, posibilitățile tehnologice și cerințele pentru succesul afacerii.
Nu este o singură definiție general valabilă pentru Design Thinking. După cum spun cei de la
IDEO, acesta reprezintă o idee, o strategie, o metodă și un mod de a vedea lumea.
Acest tip de gândire încurajează organizațiile să se focuseze prima dată pe oamenii pentru care
creează, ceea ce va duce la produse, servicii și procese interne mai bune. Prin urmare, în
momentul în care stai să creezi o soluție pentru nevoile unei afaceri, prima întrebare ar trebui să
fie întotdeauna care este nevoia umană din spatele acesteia?
Având în vedere faptul că majoritatea modelelor de business au o abordare liniară, abordarea
de design thinking oferă o altă perspectivă care reproiectează lumea din jurul nostru, acest
lucru fiind o necesitate pentru facilitarea tranziției către economia circulară.

Cele cinci etape ale Design Thinking
Institutul de Design Hasso Plattner din Stanford, cunoscut în mod obișnuit ca „școala
d”, descrie design thinking ca fiind un proces în cinci etape. De reținut este că aceste etape nu
sunt întotdeauna secvențiale, iar proiectanții le pot derula în paralel, în afara ordinului și să le
repete într-o manieră iterativă.
Diferitele etape ale design thinking-ului ar trebui să fie înțelese ca moduri diferite, care
contribuie la întregul proces de proiectare, mai degrabă decât pași secvențiali. Scopul final este
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să obținem o înțelegere cât mai profundă a produsului și a utilizatorilor săi ( Plattner et al.,
2014).
1. Etapa 1: Empatizează (Empathize) - Cercetează nevoile utilizatorilor tăi
Prima etapă de proiectare a design thinking-ului vă permite să obțineți o înțelegere
empatică a problemei pe care încercați să o rezolvați, de obicei prin cercetarea
utilizatorilor. Empatia este crucială pentru un proces de design centrat pe om (humancentered design), cum ar fi gândirea de proiectare, deoarece vă permite să lăsați
deoparte propriile presupuneri despre lume și să obțineți o perspectivă reală asupra
utilizatorilor și a nevoilor lor.
2. Etapa 2: Definește (Define) – Declară care sunt nevoile și problemele utilizatorilor tăi
În această etapă, acumulați informațiile pe care le-ați creat și colectat pe parcursul
etapei Empathize. Îți analizezi observațiile și le sintetizezi pentru a defini problemele
de bază pe care le-ai identificat până acum tu și echipa ta. Ar trebui să încercați
întotdeauna să definiți problema într-un mod care e centrat pe oameni.
3. Etapa 3: Formați-vă o idee (Ideate) – Contestați-vă asumpțiile și creați idei
Designerii sunt gata să genereze idei pe măsură ce ajung la a treia etapă a gândirii de
design. Fundalul solid al cunoștințelor din primele două faze înseamnă că puteți începe
să „gândiți în afara cutiei”, să căutați modalități alternative de a vizualiza problema și să
identificați soluții inovatoare pentru afirmația pe care ați creat-o.
4. Etapa 4: Prototip - Începeți să creați soluții
Aceasta este o fază experimentală, iar scopul este de a identifica cea mai bună soluție
posibilă pentru fiecare dintre problemele identificate în primele trei etape. Echipele de
proiectare vor produce o serie de versiuni ieftine, reduse ale produsului (sau
caracteristici specifice găsite în produs) pentru a investiga soluțiile problemelor
generate în etapa anterioară.
5. Etapa 5: Testare - Încercați soluțiile create
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Proiectanții sau evaluatorii testează riguros produsul complet folosind cele mai bune
soluții identificate în faza de prototip. Aceasta este faza finală a modelului, dar, într-un
proces iterativ, cum ar fi gândirea de proiectare, rezultatele generate sunt adesea folosite
pentru a redefini una sau mai multe probleme suplimentare. Proiectanții pot alege apoi
să revină la etapele anterioare ale procesului pentru a face mai multe iterații, modificări
și perfecționări pentru a exclude soluții alternative ( Plattner et al., 2014).

Modulul 2
În continuare vom folosi activități și fișe practice care au ca și scop facilitarea unei mai bune
înțelegeri a modului în care putem să înființăm sau să transformăm o afacere liniară într-una
circulară. Aceste fișe și activități sunt preluate din ghidul de design circular dezvoltat de către
IDEO și Ellen Macarthur Foundation și adaptate contextului nostru
(www.circulardesignguide.com).
Folosim aceste materiale datorită faptului că cei doi parteneri sunt cei mai buni în domeniu de
Design thinking și Economie circulară, iar pentru a dezvolta ghidul amintit mai devreme au
contribuit nu mai puțin de 400 de studenți și specialiști.

Produse și servicii
În continuare vă propunem un exercițiu de imaginție prin care să vă gândiți cum puteți să
transformați produsele obișnuite într-un serviciu.
Companiile se schimbă din ce în ce mai mult de la vânzarea unui produs la transformarea
produsului într-un serviciu. Oare aveți nevoie de un birou sau doar un loc în care să vă faceți
treaba? Aveți nevoie să cumpărați un nou set de haine sau să aveți acces la o garderobă care nu
se termină niciodată? Începeți cu înțelegerea nevoii utilizatorului de bază și fiți cât mai creativi
în transformarea produsului într-un serviciu.
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Folosind fișa de mai jos:
https://www.circulardesignguide.com/post/service-flip

1. Începeți să identificați nevoile de bază pe care cele trei exemple de produse încearcă să
le îndeplinească: un player DVD, o mașină de spălat și haine. (De exemplu, nevoia
esențială a unei mașini ar putea fi „deplasarea din punctul A în punctul B”.
2. Acum, prin brainstorming, identificați alte modalități de a satisface aceste nevoi, care
depășesc nevoia de a deține acel produs individual. Pentru fiecare dintre cele trei

exemple, încercați să veniți cu câteva idei.
3. Pentru ultima casetă, concretizați cum ar putea arăta noua experiență de serviciu pentru
fiecare (Pentru mobilitate, soluția ar putea fi car sharing).
4. Acum, faceți pașii 1-3 cu propriul dvs. produs, începând cu nevoile esențiale pe care
încercați să le satisfaceți, câteva idei despre cum să rezolvați acestea într-un mod nou și
o descriere a unei abordări a modelului de serviciu care ar putea fi binefăcătoare pentru
utilizatori și producători.
5. Pentru a încheia, întrebați-vă: dacă ar trebui să prestați un serviciu, ce sisteme ar trebui
să fie în funcțiune? De ce parteneri ați avea nevoie pentru a susține această schimbare?
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Ce feedback sau date ar fi important să aveți (și pe ce tehnologii vă puteți baza pentru a
face acest lucru)?
Folosiți aceeași pași și fișa de mai sus ca model pentru produsul pe care vreți să îl
dezvoltați.
Fluxuri (Flows)
Folosind informațiile prezentate până în momentul de față dar și accesând alte materiale, în
cele ce urmează vă invităm în cele ce urmează să încercați transformarea unui produs într-un
serviciu. Haideți să vedem cum puteți începe să proiectați în conformitate cu economia
circulară.

https://www.circulardesignguide.com/post/loops
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La baza sa, economia circulară înseamnă că produsele nu mai au un ciclu de viață cu început,
mijloc și sfârșit și, prin urmare, contribuie cu mai puține deșeuri și pot adăuga de fapt valoare
ecosistemului lor. Când materialele încetează să mai fie folosite, ele revin într-un ciclu util, de
unde și economia circulară. Imaginați-vă ce s-ar întâmpla dacă totul ar fi conceput pentru a fi
restaurator și regenerativ?
Folosind fișa de lucru Fluxuri Circulare, faceți cunoștiință cu diferitele moduri de a fi circular.
La prima vedere, care dintre aceste bucle se simte cea mai relevantă sau realizabilă cel mai
relevant sau realizabil pentru ceea ce proiectați? Dacă lucrați cu un produs sau serviciu
existent, luați în considerare poziția actuală în cadrul fluxurilor.
Acum mergeți mai adânc și parcurgeți fiecare buclă ca un posibil obiectiv pentru noul dvs.
produs sau serviciu. Pentru fiecare buclă, întrebați-vă: „De ce ar fi nevoie ca acest lucru să
funcționeze pentru noul produs sau idee de serviciu? și „Ce-mi stă în cale pentru a putea face
posibil acest lucru?”
Este posibil să observați că există un pattern pe măsură ce treceți de la buclele interioare la
buclele exterioare: buclele interioare, mai strânse, păstrează mai multă valoare și energie
încorporată.
• Reutilizarea se întoarce direct la utilizatorii dvs.
• Recondiționarea, vă revine (ca furnizor de servicii).
• Remanufacturarea presupune trecea prin procesul de fabricație din nou.
Există multe modalități de proiectare pentru circularitate. Partea stângă este atunci când
proiectați pentru un ciclu biologic, în timp ce partea dreaptă reprezintă atunci când proiectați
pentru un ciclu tehnic, adică materiale confecționate de om.
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Fișă de lucru – Ciclu Tehnic

https://www.ellenmacarthurfoundation.org/assets/design/Circular_Flows_Final.pdf
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Fișă de lucru -Ciclu biologic

https://www.ellenmacarthurfoundation.org/assets/design/Circular_Flows_Final.pdf
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Definiți-vă provocările
Articulați și încadrați ce provocare de circularitate doriți să rezolvați și impactul pe care sperați
să-l aveți.
Design-ul circular este inerent sistemic, de aceea este deosebit de valoroas să aveți o definiție
clară a ceea ce încercați să rezolvați și cum intenționați să parcurgeți acest lucru. Acest lucru
va necesita probabil o abordare interdisciplinară cu o serie de suport.
Începeți prin a vă clarifica obiectivul - ce căutați să îndepliniți? (Asigurați-vă că sunteți
suficient de concentrați încât provocarea să se simtă gestionabilă, dar suficient de largă încât să
existe oportunități de a descoperi soluții noi sau unice.)
Ca grup, continuați cu următoarele întrebări și surprindeți pe măsură ce mergeți:
• Ce impact speri să aibă? (stabiliți un obiectiv mic și realizabil)
• Cum arată succesul? Cum vei ști când vei ajunge acolo?
• Ce lucrează pentru tine? Cum puteți amplifica aceste forțe?
• Ce lucrează împotriva ta? Cum intenționați să abordați aceste provocări?
Acum, treceți la acțiune. Ce pași mici veți face pentru a face acest lucru?
• Ce întrebări trebuie să exploreze echipa pentru a merge mai departe?
• Cine sunt jucătorii și colaboratorii cheie de care aveți nevoie pentru a face acest lucru?
• Care este narațiunea timpurie pe care doriți să o creați în jurul intențiilor pe care le puteți
împărtăși cu alții?
• Care sunt următorii pași?
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OPORTUNITĂȚI CIRCULARE
Caută oportunități pentru a deveni mai circular. Răspundeți la fiecare dintre următoarele întrebări.
Reamintiți-vă ce nevoie de bază rezolvă produsul sau serviciul propus studiului.

PRELUNGIREA VIEȚII PRODUSULUI

DA NU CONSIDERAȚII

Poate produsul dvs. să devină un serviciu?
Îl puteți face mai ușor de reparat pentru clienții
voștri?
Puteți proiecta produsul pentru a fi mai modular,
astfel încât componentele individuale să poată fi
îmbunătățite sau înlocuite mai ușor?
Puteți oferi un serviciu de întreținere pentru a
menține durata de viață a produsului?
Puteți colabora direct cu producătorul dvs. pentru a
vă restaura/restabili produsele după primul ciclu de
utilizare?

INTRĂRI ȘI IEȘIRI

DA NU CONSIDERAȚII

Puteți utiliza deșeuri sau materiale reciclate pentru
materialele dvs.?
Poate vreunul din materialele dvs. să fie furnizat de
către producători locali?
Poate produsul dvs. să fie mai localizat?
Puteți minimiza fluxul de deșeuri generat de către
produsul dvs.?
Poate produsul dvs. să contribuie într-un fel la
biociclu?
https://www.ellenmacarthurfoundation.org/assets/design/Circular_Opportunities_Final.pdf
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Începeți să alegeți un produs, un serviciu sau o provocare de afaceri pe care să vă concentrați.
Parcurgeți seria de întrebări de mai sus pentru a putea să găsiți oportunități de circularitate.
Dacă spuneți da oricăreia dintre întrebări, scrieți câteva considerații pentru fiecare oportunitate
care ar putea fi posibilă în cadrul organizației dvs.
Pe baza considerațiilor pentru fiecare, vreuna dintre oportunitățile dvs. ies în evidență ca un loc
bun pentru a începe? Ce se simte cel mai rapid realizabil, cu potențial de îmbunătățire a valorii
pentru clienți și afaceri? Ar putea fi util să obțineți contribuții de la alții cu privire la ce
oportunitate să urmați.
Utilizând a doua parte, creați o imagine pentru ceea ce puteți urmări, punându-vă următoarele
întrebări:
• Această inovație ar îmbunătăți experiența clienților
într-un fel?
• Ce ar cere acest sistem care nu există în prezent?
• Cum ar putea acest lucru să-ți acționeze strategia de afaceri și nevoile financiare?
• Ce roluri sau colaboratori pot avea nevoie pentru a face acest lucru?
• Care este următorul pas pentru a începe acest proces?

MODUL III

Modele de bune practici
1. Modelul „Circular Supplies” este inspirat de filosofia C2C și se bazează pe o buclă
de resurse regenerabile, reciclabile și / sau biodegradabile (Lieder et al., 2017).
2. Modelul „Recuperarea Resurselor” se potrivește cu Ecologia Industrială de bază.
Promovează crearea de valori prin intermediul unor cicluri de viață industrială și de
produs (linked product and industrial life cycles), ca o modalitate de a transforma
deșeurile în intrări (Bocken et al., 2017; Winans, Kendall and Deng, 2017).
3. Modelul „Extinderea duratei de viață a produsului” corespunde uneia dintre
condițiile principale ale Economiei Funcționale. Se bazează pe retenția valorii prin
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stocuri menținute și / sau îmbunătățite prin repararea, modernizarea, reproiectarea și
remarketingul produselor (Geissdoerfer et al., 2017).
4. Modelul „Sharing Platforms” este asemănător cu Consumul Colaborativ sau cu
mișcarea „Share Economy”. Are o bază tehnologică bazată pe facilitarea de
conectare a utilizatorilor, pentru ca produsele sau serviciile să fie împărtășite și
distribuite în mod eficient, și valoarea lor maximizată printr-o rată de utilizare
ridicată (Vila et al., 2015).
5.

Modelul „Produsul ca Serviciu” („Product as a service”) este baza Economiei
Funcționale. Acesta servește ca o alternativă la proprietate și transformă consumatorii
în utilizatori. Acesta este un model în aval (downstream model) la modelul
„Extinderea duratei de viață a produsului” și câștigă clienții printr-un contract de
închiriere sau un aranjament economic de tipul „plata-pentru-utilizare” („pay-foruse”). Este, de asemenea, în sinergie cu modelul „Sharing Platforms”, pe care îl poate
facilita (Michelini et al., 2017; Sousa-Zomer et al., 2017).

Modele de afaceri circulare (Geisendorf, 2017; Moreau et al., 2017)
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Studiu de caz nr.1 - Food Waste Combat
I. DATE DE IDENTIFICARE
1. Tipul bunei practici:

Proiect

2. Organizația aplicantă:

Food Waste Combat Cluj

3. Tipul organizației:

ONG sau rețea de ONG-uri

4. Localizarea practicii (Aria

Cluj Napoca, România

de

acoperire

a

practicii,

Website indisponibil

website):
II. DATE PRIVIND CONŢINUTUL BUNEI PRACTICI
Banca de alimente Food Waste Combat Cluj funcționează după principiile Federației
Europene a Băncilor de Alimente oferind sprijin categoriilor defavorizate ca activitate
principală, nediscriminând pe criterii de rasă, sex, venit, religie.
Aceasta inițiativă vine ca răspuns la surplusul de alimente existent în unitățile de
comercializare ori procesare a alimentelor. Risipa amintită a fost confirmată printr-un
proiect pilot desfășurat din feb 2018 iunie 2018, în parteneriat cu un supermarket local. În
lipsa unei bănci de alimente, cantități însemnate de hrană comestibilă și sigură pentru
consum ajunge să fie aruncată la gunoi, dăunând mediului, dar și producând costuri celor
care generează risipa.
Banca de Alimente funcționează ca un facilitator care pune în contact și leagă
furnizorii din retail, agricultură și HORECA care se află în posesia unui cantități de alimente
în surplus, și ONG-uri/Asociații/Organizații din domeniul asistenței sociale sau serviciilor
umanitare. Bunurile sunt preluate cu ajutorul unei dubițe avizată corespunzător pentru
transportul alimentelor, și sunt predate reprezentanților asociațiilor, urmând să fie
valorificate ca atare ori procesate spre a fi oferite ca masă zilnică a beneficiarilor finali. În
cadrul fluxului descris mai sus, alimentele în surplus pot trece sau nu prin depozitul de
alimente creat în cadrul băncii.
OBIECTIVELE BĂNCII DE ALIMENTE:
• Să recupereze produse excedentare de la firme, de la agenți economici și de la
producători agroalimentari și să le distribuie gratuit persoanelor în dificultate
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• Să nu distribuie alimente care pot pune în pericol sănătatea beneficiarilor
• Să nu folosească alimentele primite în scop comerical
• Să ofere participanților la această inițiativă informații privind proveniența și
destinația produselor alimentare.
NEVOI DE SATISFĂCUT
Nevoia de hrană a unor persoane aflate în dificultare, prinse sau nu în sistemul
asistenței sociale de stat.
Controlul parțial al surplusului alimentar existent de-a lungul lanțului de distribuție și
consum.
GRUPUL ȚINTĂ
Organizații non-guvernametale care acordă servicii de asistență socială copiilor cu
dizabilități sau cu risc de abandon școlar, tinerilor cu dizabilități, bătrânilor nevoiași, fetelor
mamă, femeilor maltratate, familiilor monoparentale sau numeroase, familiilor defavorizate,
imigranților, sinistraților etc.
Beneficiarii finali ai organizațiilor de caritate și servicii sociale vor fi deci: copii,
vârstnici, asistați sociali, persoane cu dizabilități. Oferirea sprijinului acestor beneficiari nu
este condiționată de statutul lor în evidența oficială a instituțiilor locale.
ACTIVITĂȚILE IMPLEMENTATE
- preluarea și predarea surplusului de alimente de la furnizorii acestuia (producători,
HORECA)
- monitorizarea cantităților predate și crearea de rapoarte lunare privind evoluția
cantității salvate
- implementarea unei scheme de voluntariat pentru menținerea și sortarea alimentelor
depozitate în cadrul băncii de alimente
PĂRȚI INTERESATE (stakeholders) furnizori surplus:
-super/hyper marketuri, cooperative agricole, producători, distribuitori alimente,
companii private
-beneficiari: Direcția de Asistență Socială Cluj-Napoca, ONG-uri (asociații și fundații)
-primăria (prin instituțiile specifice)
-sponsori: diverse companii private
-publicul larg: comunitatea clujeana prin activități de voluntariat
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Studiu de caz nr.2 - Green Group
I. DATE DE IDENTIFICARE
1. Tipul bunei practici:

Proiect

2. Organizația aplicantă:

Green Group (Greenweee International SA,
Greentech SA, GreenFIber SA, Green Glass
SA, Total Waste Management)

3. Tipul organizației:
4. Localizarea

practicii

Afacere
(Aria

de

acoperire a practicii, website):

36 de județe din România
Web: www.sigurec.ro

II. DATE PRIVIND CONŢINUTUL BUNEI PRACTICI
Problemă:
Una dintre problemele majore din România a fost lipsa unei infrastructuri funcționale
de colectare care să poată furniza materiale sortate și curate pentru fabricile de reciclare. De
asemenea, infrastructura actuală este insuficientă și nu acoperă întreaga țară.
Soluţie:
SIGUREC este cel mai avansat serviciu de colectare a deșeurilor menajere care
funcționează în prezent în România, o alternativă inteligentă, verde de reciclare care este
ușor de utilizat, mereu aproape și care oferă beneficii tangibile.
Spre deosebire de sistemele convenționale de reciclare (cum ar fi ghenele clasice de
gunoi sau containerele de colectare selectivă), SIGUREC utilizează o soluție avansată,
adoptată și de economiile dezvoltate din Europa de Vest: mașini de colectare inteligente,
ușor de utilizat, amplasate în locații usor accesibile - inclusiv un serviciu de colectare pentru
aparatele electrocasnice cum ar fi frigiderele!
SIGUREC este o inițiativă amplă, implementată în România ca urmare a unui acord
oficial încheiat între companiile private (companiile Green Group, Asociația Marilor
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Retaileri de Reciclare din România (AMRC), municipalitățile și autoritățile publice Ministerul Mediului și Schimbărilor Climatice).
Mașinile inteligente SIGUREC au câteva avantaje majore față de sistemele
tradiționale de colectare a deșeurilor:
o Colectează cele mai multe tipuri de deșeuri, din ambalaje din plastic (sticle PET, HDPE
și LDPE), hârtie, carton, cutii de aluminiu, sticlă, baterii, becuri, unități de iluminat
neon etc.
o Stațiile Sigurec sunt situate în incinta și în locurile de parcare ale comercianților mari
precum Cora sau Carrefour, fiind astfel ușor accesibile. O excursie la cumpărături ar
putea fi o oportunitate pentru a scăpa de deșeurile dvs.
o Mașinile Sigurec sunt complet sau semi-automatizate și astfel ușor de utilizat. Odată ce
deșeurile sunt aruncate în mașină, acestea vor sorta, număra și cântări piesele
individuale.
o Mașinile acordă bonusuri în funcție de tipurile de deșeuri și cantități. Bonusurile sunt
sub formă de vouchere de cumpărături care pot fi rambursate în magazinele partenere.
o Folosind mașinile SIGUREC puteți fi siguri că deșeurile merg direct la instalațiile de
reciclare, deja sortate și gata de reutilizare sau reciclare. Traseul deseurilor este strict
controlat, astfel încât nimic nu se pierde și nu ajunge a fi agent poluator.
o Trasabilitate - toate cantitățile colectate prin sistemele SIGUREC sunt raportate la
Agenția de Mediu din România și municipalități. Prin urmare, acesta joacă un rol
important în sprijinirea României în atingerea obiectivelor sale de reciclare.
OBIECTIVE
o

Dezvoltarea unei infrastructuri inteligente de colectare a deșeurilor în România,

minimizarea cantității de deșeuri reciclabile care ajung la depozitele de deșeuri.
o

Să stabilească și să pună în aplicare un sistem eficient de trasabilitate a deșeurilor prin

intermediul sistemului SIGUREC (informații exacte privind fluxurile de deșeuri)
o

Elaborarea campaniilor naționale și locale de conștientizare cu privire la importanța

socială a reciclării
o

Dezvoltarea unui sistem care colectează în siguranță o gamă largă de deșeuri reciclabile

(sticlă, sticle PET, baterii, echipamente de iluminat, cabluri, HDPE, LDPE, cutii de
aluminiu).
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Studiu ce caz nr. 3 – Ecotic
I. DATE DE IDENTIFICARE
1. Tipul bunei practici:

Proiect

2. Organizația aplicantă:
3. Tipul organizației:

Asociația ECOTIC
Organizație

transfer

responsabilitate
4. Localizarea
(Aria

de

practicii

acoperire

practicii, website):

a

România
-web:
http://www.caravanaecotic.ro/

II. DATE PRIVIND CONŢINUTUL BUNEI PRACTICI
Deșeurile de Echipamente Electrice și Electronice sunt o categorie specială de deșeuri
întrucât: Conțin substanțe periculoase pentru mediu și sănătatea umană, precum gaze cu
efect de seră și de degradare a stratului de ozon, mercur, cadmiu, plumb, metale grele, etc.
Se pot recupera importante cantități de materii prime secundare, inclusiv materiale care
reprezintă resurse critice pentru economia actuală (cobalt, pământuri rare, metale prețioase).
Includerea materiilor prime secundare în noile produse reduce semnificativ amprenta de
carbon a acestora. În România rata de colectare este cu mult sub ținta impusă de UE prin
Directivele Europene (4 kg/locuitor) ajungând la maxim 2 kg/locuitor în anul 2009. În
această privință, România se clasează între ultimele locuri în Uniunea Europeană. Una
dintre principalele cauze pentru care ne confruntăm cu acest aspect îl reprezintă gradul
scăzut de conștientizare al populației. În studiul realizat de ECOTIC împreună cu GBD
Research (mai multe detalii aici), în iulie 2014 pe un eșantion urban de 1000 de persoane
între 1865 ani, reprezentativ la nivel național (marja eroare de maxim 3,1%) au reieșit
următoarele: 9,3% spontan și 87% asistat – din populația urbană cunoaște că DEEE se pot
recicla 64% nu au predat DEEE către entitați autorizate 60% nu cunosc ce substanțe
periculoase regăsim în DEEE 40% nu au cunoștință unde ar trebui să se debaraseze corect
de DEEE 64% dețin DEEE sau aparate neutilizate în casă (nefuncționale sau înlocuite).
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OBIECTIVE
Proiectul își propune să crească nivelul de conștientizare asupra protecției mediului și
dezvoltarea durabilă, cu accente pe gestionarea eficientă a DEEE, în România atât la nivelul
publicului general și la nivelul elevilor cu vârste cuprinse între 6-14 ani.
Obiectivele specifice sunt:
1. conștientizarea publicului larg asupra importanței colectării separate, în special a
DEEE-urilor;
2. schimbul de bune parctici între stakeholderii relevanți în domeniul protecției
mediului și dezvoltării durabile.
Grupurile țintă sunt: publicul larg, urban și rural, elevii cu vârste între 6 și 14 ani,
producătorii și comercianții de echipamente electrice și electronice, autoritățile locale și
naționale, ONG-uri.
Proiectul își propune să crească nivelul de conștientizare asupra protecției mediului și
dezvoltarea durabilă, cu accente pe gestionarea eficientă a DEEE, în România atât la nivelul
publicului general cât și la nivelul elevilor cu vârste cuprinse între 6-14 ani.
Obiectivele specifice sunt:
1.

conștientizarea publicului larg asupra importanței colectării separate, în special

a DEEEurilor prin intermediul campaniilor locale și orelor de eco-educație în scoli
2. schimbul de bune practici între stakeholderii relevanți în domeniul protecției
mediului și dezvoltării durabile
În vederea implementării proeictului sau parcurs următorii pași:
1. managementul proiectului
2. activități de comunicare
3. organizarea de campanii publice
4. realizarea unui website dedicat proiectului www.caravanecotic.ro
5. organizarea de conferințe și workshopuri pentru stakeholderii relevanți
6. organziarea de campanii în scoli
7. realizarea de studii și rapoarte.
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Studiu de caz nr. 4 - Katty Fashion
I. DATE DE IDENTIFICARE
1. Tipul bunei practici:

Afacere

2. Organizația aplicantă:
3. Tipul organizației:

de

acoperire

practicii, website):

SC KATTY FASHION SRL
SRL

4. Localizarea practicii
(Aria

Sigla

a

-

Regiunea

N-E,

Iași,

România
-

web:

http://katty-

fashion.com/
II. DATE PRIVIND CONŢINUTUL BUNEI PRACTICI
5.

Descrieți buna practică implementată de dvs.

Organizația este pe deplin conștientă de impactul imens al prelucrării și consumului de
textile și de îmbrăcăminte asupra mediului și a sănătății umane și, prin urmare, Katty
Fashion își desfășoară activitatea în concordanță cu noua abordare europeană a unei
dezvoltări sustenabile și ecologice a industriei textile și de îmbrăcăminte. Ei se alătură, de
asemenea, viziunii strategice a ADR Nord-Est de promovare a competitivității, inovării și
specializării sectorului de textile și îmbracăminte.
Katty Fashion satisface nevoilor consumatorilor ecologici care doresc să obțină
articole de îmbrăcăminte și textile durabile și naturale.
Este membru fondator, alături de alte firme al REGINNOVA N-E: o asociație care
susține inovarea, transferul tehnologic, resursele umane și comunitatea și are ca scop
invitarea tuturor părților interesate din regiunea N-E să creeze un mediu structurat pentru a
stimula crearea unor lanțuri valorice durabile și competitive ale textilelor și îmbrăcămintei
din fibre de cânepă.
Una dintre cele mai vechi culturi de fibre din lume, planta de cânepă poate fi
prelucrată aproape în întregime, într-o varietate largă de combinații flexibile de produse
pentru o gamă largă de utilizări, furnizând, de asemenea, o sursă de energie durabilă și
regenerabilă anual și resurse reciclabile.
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OBIECTIVE
Proiectul Katty Fashion dorește să ofere clienților lor articole de îmbrăcăminte ecologice
și durabile.

În calitate de membru al Forumului Etic al Modei - organismul industriei de modă
durabilă, reprezentând peste 10.000 de membri în mai mult de 100 de țări – Katty Fashion este
o mică fabrică cu următoarele obiective:
- să continue să crească într-o manieră constantă și durabilă
- să creeze și să mențină relații pe termen lung, reciproc avantajoase.
– 34 –

Începând cu anul 2010, aceștia urmăresc:
- dezvoltarea unui proiect propriu verde și etic - conceptul de îmbrăcăminte de femei Eco-Chic
Ethical și textile de uz casnic;
- crearea de colecții de modă prin utilizarea materialelor eco-inovatoare și reciclabile;
- combinarea responsabilității sociale a protejării eco-sistemului local;
- asigurarea unor condiții de muncă echitabile și furnizarea de asistență comunitară prin
oferirea de îmbrăcăminte frumoasă și sănătoasă și textile de uz casnic benefice.

Model de Business circular
Având în vedere faptul că prin intermediul exercițiului de mai sus ați încercat să vă
transformați produsul într-un serviciu, vă invităm în continuare să vă dezvoltați sau să vă
redefiniți modelul de afaceri de această dată dintr-o perspectivă de proiectare circulară. Folosiți
fișa de mai jos pentru a face acest lucru.

https://www.circulardesignguide.com/post/circular-business-model-canvas
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Formați-vă modelul de afaceri – capturând valoarea pentru clienții dvs., parteneriate cheie,
resurse și modele de distribuție. Extindeți-vă perspectiva către un sistem mai larg și
configurați-vă afacerea pentru succes într-o lume interconectată.
Nu există un punct de început și de sfârșit rigid. Gândirea designului circular este un proces
iterativ de învățare continuă, prototipare și bucle de feedback. Ca atare, este posibil să reveniți
în mod continuu la utilizatori, deoarece perspectivele lor se încadrează în sistem și puteți să
repetați acest model de afaceri.
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