
M` bucur s` sprijin evenimentul UrbanFest 
Bucure[ti, cu numai câteva zile înainte 
de a 14-a edi]ie a S`pt`mânii Europene a 
Regiunilor [i Ora[elor, cea mai important` 
întâlnire la nivelul Uniunii Europene între 
autorit`]ile locale [i regionale, autorit`]ile 
de gestionare a fondurilor structurale [i de 
investi]ii europene, institu]iile UE, institu]iile 
UE, mediul privat [i academic. Organizat de 
Comisia European`, cu sprijinul Comitetului 
European al Regiunilor, evenimentul se 
desf`[oar`, la Bruxelles, în perioada 10-13 
octombrie 2016 [i va aduna peste 5000 de 
participan]i. Vor fi organizate 120 de ateliere 
[i dezbateri, care prezint` reale  
oportunit`]i de creare a unor re]ele de sprijin 
la nivelul regiunilor UE. Astfel, UrbanFest 
prefigureaz`, la scar` mai mic`, evenimentele 
la scar` european`.

Ca în fiecare an, aceast` S`pt`mân` 
european` are, ca principal` menire,  

sus]inerea eforturilor depuse de regiunile [i 
ora[ele europene în transpunerea  
investi]iilor UE în proiecte de excelen]`, care 
genereaz` cre[tere economic`, noi locuri de 
munc` [i o mai bun` calitate a vie]ii. Ca la 
fiecare edi]ie, vor fi prezentate proiecte de 
succes, care sunt nu doar o m`rturie a ceea ce 
pot realiza regiunile [i ora[ele noastre, dar pot 
crea [i un mediu propice schimbului de bune 
practici între cei care se confrunt` cu provoc`ri 
similare.

În acest an, tema este „O cre[tere durabil` [i 
favorabil` incluziunii în regiunile [i ora[ele 
europene”, cu trei componente:   
1) cre[terea economic` durabil` [i sus]inut`   
2) cre[terea economic` favorabil` incluziunii [i 
3) facilitarea utiliz`rii fondurilor structurale [i 
de investi]ii europene.

1. Prima component` se va concentra pe 
modul în care interna]ionalizarea economiilor 
Europei creeaz` noi oportunit`]i pentru 
regiuni [i ora[e, pentru stimularea cre[terii 
economice [i crearea de locuri de munc`. Vor 
fi urm`rite, mai ales, noile posibilit`]i legate 
de inovare, în special în ceea ce prive[te 
eficien]a energetic`, dezvoltarea economiei 
cu emisii sc`zute de dioxid de carbon [i 
promovarea economiei circulare, precum [i 
schimburile privind specializarea inteligent`. 
De aceea m` bucur s` constat c` UrbanFest 
Bucure[ti are ca tem` principal` economia 

circular`, [i felicit organizatorii pentru c` 
‹aduc în strad`› politici europene care, 
altminteri, ar putea ap`rea ca fiind abstracte 
pentru simplii cet`]eni. 

2. În privin]a celei de a doua componente, 
grupurile de lucru vor discuta despre felul 
în care pia]a for]ei de munc` [i politicile 
de incluziune social` la nivel local, precum 
locuin]ele sociale sau serviciile publice, îi ajut` 
pe cei care se afl` în dificultate.  Aceast` 
component` va permite, în mod special, 
regiunilor [i ora[elor s` fac` schimburi de 
experien]` în ceea ce prive[te g`sirea unor 
solu]ii la problema s`r`ciei [i a integr`rii 
grupurilor vulnerabile, inclusiv prin utilizarea 
fondurilor UE. 

3. În fine, a treia component` ofer` prilejul 
de a face schimburi de experien]` [i de 
bune practici în materie de simplificare în 
implementarea programelor derulate prin 
fondurile structurale [i de investi]ii ale Uniunii 
Europene [i de îmbun`t`]ire a capacit`]ii 
administrative.  Reforma politicii de coeziune 
pentru perioada 2014-2020 a introdus deja o 
serie de ac]iuni care s` fac` via]a mai u[oar`, 
atât autorit`]ilor de management, cât [i 
beneficiarilor. Îns` opiniile din teritoriu, cât [i 
cele din cadrul Grupului la nivel înalt pentru 
simplificare (creat în interesul beneficiarilor 
fondurilor europene), pot constitui, cu 
siguran]`, un puternic stimulent pentru a face 

progrese în continuare.  În acest context, vor 
fi prezentate metode de lucru inovatoare, 
ceea ce va permite identificarea provoc`rilor 
comune [i a solu]iilor informatice de ultim` 
genera]ie.  

UrbanFest Bucure[ti 2016 [i S`pt`mâna 
European` a Regiunilor [i Ora[elor reprezint`, 
mai presus de toate, ocazii extraordinare 
pentru schimbul de informa]ii, experien]` 
[i bune practici, pentru a discuta rezultate 
ale proiectelor,  precum [i pentru stabilirea 
unor contacte [i parteneriate pentru viitoare 
proiecte. De aceea, m` bucur c` la Bucure[ti, 
pe 3 octombrie, am ocazia sa întâlnesc primarii 
marilor ora[e din Romania, pentru a identifica 
împreun` cele mai bune modalit`]i de folosire 
eficient` a fondurilor europene destinate 
dezvolt`rii urbane.

Putem înv`]a multe unii de la al]ii.  Scopul 
unor astfel de evenimente este de a oferi 
ora[elor [i regiunilor mijloacele prin care 
s` comunice, s` înve]e unele de la altele [i 
astfel s` dea na[tere propriilor modalit`]i de 
inovare, cre[tere economic`, creare de locuri 
de munc` [i îmbun`t`]ire a calit`]ii  vie]ii.  Am 
convingerea c` aceasta este o bun` modalitate 
de a avea o Uniune European` mai puternic`, 
pentru viitor.

Între 1 [i 4 octombrie 2016, are loc, sub înaltul patronaj al Comisarului european Corina Cre]u, cea de-a doua 
edi]ie a festivalului culturii [i al dezvolt`rii urbane, UrbanFest, organizat de Reprezentan]a Comisiei Europene 
în România, împreun` cu Prim`ria Municipiului Bucure[ti, Ministerul Dezvolt`rii Regionale [i Administra]iei 
Publice [i Comisia European` – DG REGIO (Direc]ia General` de Politic` Regional`).

UrbanFest se desf`[oar` în Pia]a George Enescu, [i î[i propune promovarea valorilor europene în spa]iul  
urban. Anul acesta, festivalul are ca tem` central` Agenda urban` pentru UE, cu accent pe economia 
circular`, în cadrul c`reia valoarea produselor, a materialelor [i a resurselor este men]inut` în economie cât 
mai mult timp posibil [i generarea de de[euri este redus` la minimum.

La UrbanFest 
facem cuno[tin]` cu 
economia circular`
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Uniunea European` este una dintre 
cele mai urbanizate zone din lume. 
Peste 70% dintre cet`]enii Europei 
tr`iesc în municipii, ora[e, suburbii sau 
zone urbane, o cifr` care este preco-
nizat` de ONU s` creasc` la 80% pân` 
în 2050. Mai mult de 70% dintre toate 
locurile de munc` din Europa se afl` 
în zone urbane, în timp ce municipiile 
[i ora[ele g`zduiesc mai mult de 80% 
dintre oamenii cu vârsta între 25 [i 64 
de ani [i având studii superioare.

Zonele urbane – care reprezint` casa 
majorit`]ii cet`]enilor europeni [i mo-
torul de cre[tere al economiei UE – vor 
beneficia de o abordare inovatoare 
bazat` pe colaborare. Agenda urban` 
va sprijini dezvoltarea economic` [i 
social` a Europei prin stabilirea de 
parteneriate care implic` autorit`]ile 
municipale, statele membre,  
institu]iile UE [i alte p`r]i interesate, 
inclusiv ONG-uri [i întreprinderi. 

Agenda urban` va stabili 12 parteneri-
ate, cu p`r]i interesate care pot contri-
bui la abordarea cu succes a celor 12 
teme prioritare (vezi imagine).

Ora[ul, cu bune [i cu rele. Cu necunoscu]i [i prieteni. Cu studen]i [i bunici. Cu biciclete, c`rucioare [i trafic 
intens. Cu mult` agita]ie, culoare [i alegeri de f`cut la fiecare pas. Locul unde tr`iesc, gândesc, muncesc [i se 
exprim` dou` treimi dintre europeni. Îns` în special locul în care se adun` oportunit`]ile.

Dac` ve[nicia s-a n`scut la sat, progresul se maturizeaz`, cu siguran]`, la ora[. Aici se construiesc echipele 
multidisciplinare care inventeaz` lucruri nemaiv`zute, pentru c` din colaborare [i resurse puse în comun apare 
noul. Laboratoarele [i universit`]ile permit colectivelor de entuzia[ti care împ`rt`[esc o pasiune s` [i-o duc` 
pân` la cap`t [i s-o materializeze în rezultate palpabile. În ultimele câteva secole, de la revolu]ia industrial`, 
inven]iile [i apetitul pentru tehnologie au fost motoare ale cre[terii bun`st`rii.

Îns` modelul economic utilizat pân` de curând a fost unul simplist: s`p`m dup` materii prime, le g`sim [i le 
proces`m, le transform`m în produse de larg consum, iar dup` ce ele vor fi servit cump`r`torilor, î[i g`sesc, 
invariabil, sfâr[itul în groapa de gunoi. F`r` complica]ii inutile, liniar, mereu spre progres [i noutate, acest 
model pare s`-[i fi atins, deja, limitele, dovedindu-se de-a dreptul iresponsabil. 

Solu]ia începe s` se întrevad`, [i nu st` în simpla încercare de reciclare a unora dintre produsele expirate, ci 
într-o schimbare de paradigm`, ce trebuie s` aib` loc chiar la baza lucrurilor, adic` în modul în care ne gândim 
economia [i accesul fiec`rui membru al societ`]ii la servicii [i produse: economia circular`. Aceasta pune 
accentul, în principal, pe proiectarea inteligent` a produselor, astfel încât s` aib` o via]` mai lung`, s` poat` 
fi reparate sau reutilizate creativ, iar apoi materia prim` s` poat` fi lesne reintrodus` în circuitul economic.          
Pe de alt` parte, economia circular` poate produce rezultate prin construirea unor mecanisme, a unor re]ele   
[i a unor comunit`]i prin care societatea s` ofere accesul la servicii f`r` a se cump`ra, neap`rat, produsele.   
Este ceea ce se nume[te economie colaborativ`, [i poate presupune, de exemplu, utilizarea în comun a 
ma[inilor/ bicicletelor, crowdfunding pentru solu]ionarea problemelor sau colaborarea pentru a înv`]a cum s` 
repari sau s` reutilizezi produsele. 

Pân` la urm`, toate aceste eforturi se pot sintetiza într-un singur cuvânt: chibzuial`. S` facem lucrurile cu grija 
fa]` de resurse pe care o dovedeau ([i o dovedesc în continuare) cei de la sat. Este oarecum ironic c` îns`[i 
tehnologia este aceea care ne înva]` c` trebuie s` ne întoarcem în acela[i loc, la în]elepciunea popular`. Satul, 
cu bune [i cu rele, cu felul s`u de a gândi, replicat de mii de ani, de-o ve[nicie, confirmat de progresul oferit 
de ora[. Iar avantajul acestei abord`ri este c` ea poate fi aplicat` de fiecare dintre noi, nu doar de companiile 
produc`toare sau furnizoare de servicii. La noi acas`, la serviciu, în gr`dina din spatele casei, pe strad`, la 
cump`r`turi, în c`l`torii [i în vacan]`.

V` invit`m pentru câteva zile, în mijlocul ora[ului, la UrbanFest, într-o agor` a consumului responsabil, un fel 
de Poian` a lui Iocan din care s` afl`m cum s` economisim resursele, ale noastre [i ale societ`]ii deopotriv`, 
f`r` s` facem rabat de la calitatea vie]ii.

Echipa festivalului
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Agenda Urban` pentru UE

Crearea de parteneriate pentru 
îmbun`t`]irea zonelor urbane

Lumea poate fi a ta, 
dac` ]i-o asumi

Obiectivul economiei circulare este „închiderea buclei” 
în ciclurile de via]` ale produselor prin p`strarea cât mai 
multor resurse în economie, astfel reducând de[eurile [i 
promovând durabilitatea. Pe lâng` pachetul de m`suri 
destinat dezvolt`rii economiei circulare, Comisia European` 
ofer` un substan]ial sprijin financiar, prin politica de 
coeziune. 

Pentru ca economia circular` s` func]ioneze, valoarea 
produselor, a materialelor [i a resurselor trebuie s` r`mân` 
util` pentru cât mai mult timp posibil. Obiectivul este 
transformarea unei economii în a[a fel încât s` fie atât 
competitiv`, cât [i eficient` din punctul de vedere al 
utiliz`rii resurselor. 

Economia circular` este favorabil` afacerilor. Orice pas c`tre 
o economie circular` aduce beneficii uria[e prin protejarea 
întreprinderilor împotriva penuriei de resurse [i a pre]urilor 
volatile ale m`rfurilor din ce în ce mai limitate. Mai mult, 
economia circular` se bazeaz` pe solu]ii inovatoare 
de produc]ie [i consum, ceea ce ofer` oportunit`]i 
semnificative antreprenorilor cu spirit practic.

În decembrie 2015, Comisia European` a adoptat un Pachet 
al economiei circulare pentru a spori competitivitatea, 
a crea locuri de munc` [i a genera o cre[tere durabil`. 
Pachetul stabile[te m`suri pentru a ajuta întreprinderile, 
autorit`]ile publice [i consumatorii s` fac` tranzi]ia c`tre o 
economie circular`. 

Mai mult din mai pu]in

Scopul este maximizarea valorii [i a utiliz`rii materiilor 
prime, a produselor [i a de[eurilor. La rândul s`u, acest 
lucru va permite realizarea de economii în ceea ce prive[te 
utilizarea energiei [i va reduce emisiile de gaze cu efect de 
ser`, ambele fiind priorit`]i ale UE. Prin urmare, economia 
circular` promoveaz` prevenirea de[eurilor [i demonstreaz` 
c` este nevoie de mai mult` reciclare [i reutilizare, cu 
reducerea concomitent` a gropilor de gunoi [i a activit`]ilor 
de incinerare.

Politica de coeziune a UE poate s` joace un rol central 
în realizarea economiei circulare. Perioada 2014-2020 
beneficiaz` de un volum important de fonduri rezervat 
pentru gestionarea de[eurilor, pentru sprijinirea inov`rii [i a 
solu]iilor de cre[tere eficien]ei resurselor, pentru încurajarea 
competitivit`]ii IMM-urilor [i a investi]iilor cu emisii sc`zute 
de carbon – toate având un rol important în dezvoltarea 
economiei circulare a de[eurilor.

În total, se pot disponibiliza aproximativ 150 de miliarde 
EUR prin intermediul politicii de coeziune pentru un 
viitor economic durabil [i ecologic. Aceste resurse vor fi 
completate de alte surse de finan]are ale UE din programe 

precum Orizont 2020, LIFE [i COSME. În plus, aceste investi]ii 
de amploare vor atrage finan]`ri [i know-how din partea 
sectorului privat.

O gestionare mai bun` a de[eurilor

Din aceste resurse s-au alocat aproximativ 5,5 miliarde EUR 
pentru a îmbun`t`]i gestionarea de[eurilor în toat` Europa. 
Obiectivul acestei ini]iative este dezvoltarea unor op]iuni 
de tratare a de[eurilor care se axeaz` pe prevenirea, 
reutilizarea [i reciclarea de[eurilor. De asemenea, s-au 
rezervat sume de bani pentru a îmbun`t`]i infrastructura de 
tratare a de[eurilor în regiunile mai pu]in dezvoltate ale UE. 
Per total, aceste investi]ii ar trebui s` creeze o capacitate 
adi]ional` de reciclare a de[eurilor de 5,9 milioane de tone 
pe an.

Folosirea optim` a de[eurilor existente este un element 
central al economiei circulare. Politica de coeziune aloc` 
aproximativ 2,3 miliarde EUR pentru a investi în procese de 
produc]ie ecologice [i pentru a ajuta IMM-urile s` utilizeze 
mai eficient resursele. De asemenea, se dore[te sprijinirea 
dezvolt`rii de produse cu o durat` mai lung` de via]` [i care 
pot fi reparate sau reciclate mai u[or. În plus, pe pia]` apar 
produse noi care sunt realizate din materiale reciclabile 
[i recuperate. Domeniul în cre[tere al „upcyclingului” 
(reutilizare creativ`), care a beneficiat de inovare continu`, 
pare preg`tit, de asemenea, s` primeasc` sprijinul politicii 
de coeziune.

Finan]area sprijin` [i îmbun`t`]iri în sectorul hidrologic, 
cu 15 miliarde EUR alocate prin politica de coeziune în 
perioada 2014-2020. Investi]iile pot fi utilizate pentru a 
îmbun`t`]i tratarea apelor reziduale [i pentru a ajuta 
comunit`]ile s` reutilizeze apa, spre exemplu, prin utilizarea 
apelor reziduale tratate pentru irigarea parcurilor [i 
cur`]area str`zilor.

Sprijinirea cercet`rii [i a inov`rii

Prin intermediul strategiilor de specializare inteligent`, 
regiunile din toate statele membre au ales domenii 

prioritare care le pot ajuta s` avanseze spre o economie 
circular`. Priorit`]ile în materie de cercetare [i inovare pot 
s` varieze în func]ie de punctele forte ale fiec`rei regiuni, 
îns` pot include dezvoltarea bioeconomiei, realizarea de 
progrese spre introducerea materialelor compozite sau 
reevaluarea general` a proceselor de produc]ie pentru a le 
face mai eficiente.

Spre exemplu, Comisia European` sprijin` regiunile prin 
intermediul Platformei pentru specializare inteligent`, 
care ofer` consiliere profesional` privind conceperea [i 
implementarea strategiilor de cercetare [i inovare pentru 
specializare inteligent`. De asemenea, platforma contribuie 
la facilitarea cooper`rii interregionale cu privire la aspecte 
legate de inovare pentru economia circular` [i în domenii 
specifice, precum modernizarea industrial`.

O strategie bine definit`

Organiza]iile care sunt interesate s` ob]in` finan]are 
prin politica de coeziune trebuie s` demonstreze c` au o 
abordare strategic`. Acest lucru presupune ca investi]iile 
în de[euri s` respecte planurile de gestionare a de[eurilor, 
iar strategiile na]ionale [i regionale pentru specializare 
inteligent` s` consolideze investi]iile în inovare.

Comisia poate s` ofere asisten]` tehnic` în sprijinul statelor 
membre, al regiunilor [i al ora[elor care preg`tesc [i 
implementeaz` astfel de strategii. De asemenea, se poate 
acorda ajutor [i în vederea consolid`rii autorit`]ilor locale [i 
regionale astfel încât s` nu existe obstacole administrative 
în calea dezvolt`rii economiei circulare.

În plus, ar putea exista necesitatea unor ac]iuni ulterioare 
pentru crearea condi]iilor adecvate pentru economia 
circular`. Dobândirea de competen]e [i asigurarea form`rii 
adecvate a for]ei de munc` trebuie s` fie priorit`]i. De 
asemenea, trebuie s` se g`seasc` surse de finan]are pentru 
a completa investi]iile publice în tehnologie, procese [i 
infrastructur`. În special IMM-urile [i întreprinderile sociale 
necesit` sprijin pentru a le permite s` prospere în economia 
circular`. 

Exist`, de asemenea, posibilitatea de cooperare 
transfrontalier` pentru a maximiza impactul economiei 
circulare. Spre exemplu, un rol important le revine 
proiectelor finan]ate de UE care creeaz` sinergii între 
regiuni [i industrii, sporesc gradul de con[tientizare [i 
disemineaz` cele mai bune practici.

Mai mult, întrucât economia circular` face parte integrant` 
din Agenda urban` pentru UE, ora[ele vor lucra împreun` 
cu Comisia [i cu al]i parteneri la aspecte precum gestionarea 
de[eurilor, eficien]a resurselor [i economia colaborativ`.
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Cre[terea economiei circulare
Un viitor mai puternic, mai ecologic [i mai durabil
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Economia circular` este r`spunsul la aparenta contradic]ie 
între dezvoltarea durabil` cu respect fa]` de natur` [i 
cre[terea economic`. Un r`spuns simplu, pe care îl g`sim [i 
în tradi]ia popular`: s` nu abuz`m de resursele naturale, 
s` risipim cât mai pu]in [i s` reutiliz`m cât mai mult. Iar 
tehnologia [i structurile colaborative din societate ne vin în 
ajutor. 

Modelul economiei circulare este opus celui specific 
economiei lineare (bazat pe ideea de extrage – folose[te – 
arunc`), care s-a dovedit indiferent la problemele cauzate 
de risipirea resurselor [i la efectele negative asupra naturii [i 
mediului înconjur`tor.

Produsele [i materiile prime din care acestea sunt construite 
pot s` î[i p`streze valoarea pentru o perioad` cât mai 
îndelungat`, astfel încât s` poat` fi evitat` extragerea 
continu` pentru crearea de produse noi, ceea ce ar duce 
la epuizarea resurselor naturale de care vor avea nevoie [i 
genera]iile viitorului. 

Pentru a sprijini aceast` idee, conceptul propune îmbun`-
t`]irea proceselor de proiectare a produselor (astfel încât 
valoarea, calitatea [i durabilitatea acestora s` creasc`), 
crearea unor modalit`]i de reutilizare [i reparare a acestora, 
sau refabricarea lor prin utilizarea materiilor prime care au 
stat la baza produselor ini]iale. Cu alte cuvinte, economia 
circular` propune reutilizarea resurselor folosite în 
produsele a c`ror durat` de via]` a ajuns la final sau care 
[i-au pierdut utilitatea pentru a construi obiecte noi, de 
aceea[i calitate, sau chiar mai bune.

Beneficiile abord`rii unui astfel de model economic sunt:
- protejarea resurselor naturale, acestea r`mânând 

disponibile [i pentru genera]iile viitoare
- protejarea mediului înconjur`tor prin reducerea 

nivelului de poluare [i prin diminuarea efectelor 
înc`lzirii globale

- protejarea biodiversit`]ii speciilor de flor` [i faun` [i 
conservarea ecosistemelor

Economia circular` nu se bazeaz` exclusiv pe ideea de a 
salva natura [i mediul înconjur`tor. Acest model economic 
poate reprezenta solu]ia ideal` pentru restabilizarea 
economiei europene care a avut de suferit în ultimii ani, 
concomitent cu sc`derea consumului resurselor naturale.

Un alt principiu al economiei circulare propune crearea 
noilor oportunit`]i de afaceri [i de creare a locurilor de 
munc`, dar [i transformarea proceselor de consum pentru o 
mai bun` eficien]` [i pentru un management al resurselor 
corect, aspecte ce contribuie la cre[terea economiei [i 
competitivit`]ii Uniunii Europene.

Economia circular` se pliaz` pe o serie de axe prioritare ale 
strategiei Europa 2020:

- Cre[terea economic`
- Crearea de noi locuri de munc`
- Noi modele de afaceri [i noi forme de finan]are
- Agenda social`
- Uniunea energetic`
- Combaterea schimb`rilor climatice

Este un r`spuns la provoc`rile globale actuale legate de 
schimb`rile climatice, poluarea atmosferei, pericolul de 
epuizare a resurselor [i amenin]area biodiversit`]ii, dar [i 
la problema cre[terii economice, care se afl` în aparent 
contrast cu ideea de protec]ie a mediului [i a resurselor. 

Economia circular` nu trebuie confundat` cu procesul de 
reciclare, care este doar unul din mecanismele acesteia, 
ci reprezint` o modalitate de a r`spunde la nevoile 
prezentului, respectând, în acela[i timp, resursele limitate pe 
care le avem la dispozi]ie, pe care trebuie s` le consider`m 
bunurile noastre comune. Din aceste motive, principiile 
economiei circulare completeaz` fericit cu cele ale 
conceptului de dezvoltare durabil`.

Economia circular` nu poate s` func]ioneze f`r` implicarea 
tuturor categoriilor sociale ale unei comunit`]i. Fiecare 
membru al societ`]ii este afectat în mod direct de beneficiile 
pe care le aduce economia circular`, pe de-o parte, iar pe 
de alt` parte, direct responsabil pentru buna func]ionare 
a acestui sistem. Dac` fiecare dintre noi î[i asum` acest rol, 
un comportament care se pliaz` pe principiile economiei 
circulare poate deveni o rutin` [i apoi parte din via]a 
noastr` de zi cu zi. Astfel, putem s` ne îngrijim de tot ce e în 
jurul nostru, de viitorul nostru [i al urma[ilor no[tri, reu[ind, 
în acela[i timp, s` avem o economie s`n`toas` [i o via]` mai 
bun`.

text de Oana Costina[ 
(DC Communication)

De ce ne-ar interesa economia circular`?

Zero Waste Europe (ZWE) este o funda]ie interna]ional` cu sediul la Bruxelles [i cu filiale 
în peste 20 de ]`ri europene.  ZWE promoveaz` solu]ii [i instrumente cu impact dovedit în 
reducerea gener`rii de[eurilor, optimizarea separ`rii acestora, colectarea separat` [i tratarea 
ecologic` a de[eurilor, în vederea tranzi]iei c`tre economia circular`. 

Zero Waste este un obiectiv pragmatic [i vizionar, ce îndeamn` oamenii s` imite ciclurile 
naturii, prin care materialele sau produsele scoase din uz devin resurse reutilizabile. Zero 
Waste înseamn` proiectarea [i administrarea de produse [i procese pentru a reduce volumul 
[i toxicitatea de[eurilor [i a materialelor, dar [i pentru a le recupera, f`r` ardere sau 
îngropare. Astfel, este promovat` prevenirea apari]iei de[eurilor, prin modific`ri aduse la 
nivel de design, produc]ie [i consum, precum [i recuperarea resurselor într-un mod sigur [i 
sustenabil, f`r` incineratoare sau alte tehnologii toxice.

Re]eaua municipalit`]ilor [i ora[elor europene Zero Waste Municipalities este un proiect 
Zero Waste Europe care reune[te peste 350 de prim`rii [i reprezint` ora[ele europene care 
s-au angajat s` reduc` generarea de[eurilor [i s` optimizeze colectarea separat` [i tratarea 
acestora, modificând rela]ia dintre oameni [i de[euri. 

Scopul ZWE este nu numai de a asigura vizibilitatea pentru cele mai performante prim`rii, ci [i 
de a facilita, ghida [i recunoa[te eforturile acelora care, de[i poate c` nu ob]in cele mai bune 
rezultate în prezent, sunt complet angajate în procesul de a reduce risipa resurselor spre zero.

 

Re]eaua Zero Waste Municipalities este promovat` de c`tre Comisia European` ca model de 
bune practici [i ecoinovare în domeniul economiei circulare. Re]eaua cuprinde atât frunta[i 
în gestionarea sustenabil` a de[eurilor, cât [i prim`rii responsabile care se angajeaz` s` 
devin` pionieri verzi, prin adoptarea unor angajamente pe direc]ia economiei circulare – zero 
de[euri. 
 
Târgu L`pu[, un exemplu de ORA{ Zero Waste în România

Târgu L`pu[ este primul ora[ din România care a adoptat strategia zero waste / zero [i de[euri 
prin asumarea unor ]inte ambi]ioase de reciclare [i reducere de peste 80% a de[eurilor, pân` 
în anul 2020.

Târgu L`pu[ beneficiaz` de o infrastructur` de separare la surs` [i colectare separat` pe 
6 frac]ii, inclusiv biodegadabil, coroborat cu amenzi, educa]ie, valorificarea reciclabilului 
în folosul comunit`]ii, implementarea instrumentului „pl`te[ti pentru cât arunci”, care implic` 
costuri foarte reduse de doar 4 lei / [i locuitor, întrucât cet`]enii achit` numai colectarea  
frac]iei mixte. Alte solu]ii asumate sunt: implementarea unor m`suri de reducere a gener`rii 
de de[euri prin înlocuirea produselor de unic` folosin]` din plastic în [coli [i în institu]ii 
publice locale, tratarea biode[eurilor, prin compostare, în gospod`rii, [i compostarea colectiv` 
etc. 

{i alte ora[e din România au adoptat strategia zero waste, dintre acestea Ia[i fiind cel mai 
mare ora[ care [i-a asumat recent strategia “Zero Waste”, iar alte peste 50 de comunit`]i [i 
ora[e sunt în curs de evaluare. 

www.zerowasteeurope.eu 

Zero Waste Europe
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Organiza]ia 3e-concept.ro este definit` prin conceptele: 
economic, ecologic [i eficient.

Utilizarea în construc]ii a elementelor naturale, cum ar fi 
energia soarelui, ventila]ia pasiv` [i a multor alte surse, 
a reprezentat întotdeauna un aspect important al acestui 
domeniu, materialele naturale fiind de mii de ani folosite în 
construc]ii, omenirea având dovezi clare ale performan]elor 
acestor materiale. Îns` folosirea lor cu ajutorul tehnicilor [i 
tehnologiilor contemporane evoluate trebuie s` fie amplu 
studiat` pentru a putea r`spunde nevoilor prezentului.

Activit`]i în Agora consumului responsabil:

• prezentarea unor solu]ii constructive contemporane, 
cu materiale naturale, prin activit`]i teoretice [i 
practice

• realizarea unor pere]i din argil` cu paie, tencuieli cu 
argil`, nisip, var, paie, cânep`

Asocia]ia Absolven]ilor Urbani[ti [i Peisagi[ti din România 
(AAUPR) ap`r` [i sus]ine drepturile profesionale ale 
absolven]ilor cu studii de licen]`, urbani[ti [i urbani[ti-
peisagi[ti, ai Facult`]ii de Urbanism din cadrul Universit`]ii 
de Arhitectur` [i Urbanism „Ion Mincu” Bucure[ti, prin 
desf`[urarea [i sus]inerea oric`ror ac]iuni necesare privind 
ob]inerea dreptului de semn`tur` a acestor speciali[ti, 
între]inerea dialogului constructiv cu autorit`]ile compe-
tente implicate în procesul de reglementare a domeniilor: 
urbanism, amenajarea teritoriului, planificare urban` [i 
peisagistic`.

AAUPR elaboreaz` teme [i ini]iaz` concursuri na]ionale 
[i interna]ionale de urbanism, peisagistic` [i amenajarea 
teritoriului, în parteneriat cu autorit`]iile locale, centrale [i 
interna]ionale.

Mai mult, asigur` dialogul cu alte asocia]ii profesionale din 
domeniile urbanism, amenajarea teritoriului, planificare 
urban` [i peisagistic` [i din domeniile conexe [i, totodat`, 
furnizarea de feedback autorit`]ilor competente în 
consult`rile publice deschise de acestea. 

Activit`]i în Agora consumului responsabil:

La UrbanFest, membrii AAUPR vor organiza o activitate 
interactiv` de recompunere [i reutilizare a unor spa]ii urbane 
la nivelul Municipiului Bucure[ti pe o hart` interactiv` de 
tip covor. O alt` activitate pe care AAUPR o propune este 
identificarea unor poten]iale activit`]i (culturale) în cartiere.

Pe lâng` acestea, vor prezenta [i o expozi]ie: 
Spa]iile abandonate, rezultat al unor procese socio-
economice complexe [i ale unor jocuri ale localiz`rii care 
declan[eaz` adev`rate cicluri de declin ale urbanului, 
constituie o parte a realit`]ii zilnice. 

Expozi]ia „Recuperarea spa]iilor abandonate în Bucure[ti”, 
realizat` de c`tre Universitatea de Arhitectur` [i Urbanism 
„Ion Mincu” – Facultatea de Urbanism, pentru Centrul de 
Proiecte Culturale al Municipiului Bucure[ti – ArCub, prezint` 
o serie de spa]ii [i infrastructuri abandonate, cu poten]ial a 
fi activate pentru activit`]i culturale/creative [i identific`, în 
acela[i timp, o suit` de spa]ii publice, cu accent pe cartierele 
de locuin]e colective, cu scopul reintroducerii lor într-un 
circuit public.

Panourile expuse în Agora consumului responsabil pun 
accent pe recuperarea unei resurse [i a unei identit`]i 
pierdute în ora[ul Bucure[ti [i, mai mult decât atât, ofer` 
un material suport pentru ac]iuni viitoare, bazat pe 
documentarea unor cazuri de succes din practica 
interna]ional`.

AnARTivism este un brand n`scut din dorin]a de a promova 
ideea de reciclare, în special reciclarea de material textil, dar 
[i din pasiunea pentru mod`.

Crea]iile AnARTivism sunt piese unicat, realizate exclusiv 
manual. Crea]ia hand-made (artizanat) ce apar]ine artistei 
este un tribut adus metodei de lucru, stilului vestimentar 
neconven]ional [i avangardist ce o caracterizeaz`, este un 
manifest [i totodat` un îndemn la o gândire mai profund` 
asupra transform`rii, a recicl`rii, a folosirii crea]iilor deja 
existente [i a aducerii lor în noi forme. Totodat`, este un 
demers în favoarea protejarii mediului [i împotriva hiper-
consumerismului.

Activit`]i în Agora consumului responsabil:

Expunerea unui stand de prezentare care va cuprinde:

• articole vestimentare
• accesorii
• piese de interior d’ECO, lucrate exclusiv manual din 

materiale reciclate
• materiale informative despre ecologie/protec]ia 

mediului

AnARTivism propune un atelier creativ permanent de 
reciclare a textilului. Vizitatorii se pot al`tura oricând 
unui exerci]iu de transformare sau reciclare a textilelor 
dup` preferin]ele personale. Standul va pune la dispozi]ia 
publicului toate ustensilele necesare.

Asocia]ia D’Avent creeaz` oportunit`]i de colaborare între 
arti[ti, organiza]ii, eco-educatori [i public. Activit`]ile 
încurajeaz` crea]ia de obiecte artistice [i utile, realizate din 
de[euri.

N`scut` în august 2011, Asocia]ia D’Avent deruleaz` 
proiecte în domeniul recicl`rii creative: ateliere pentru 
adul]i [i copii, produse creative, amenaj`ri publice [i 
private neconven]ionale. Mai mult, a ini]iat comunitatea 
gr`dinarilor de balcon [i a construit o cl`dire eco-inovativ` 
ce va deveni atelier al comunit`]ii de reciclate creativ`. 

Activit`]i în Agora consumului responsabil:

Vor avea loc mai multe ateliere, în fiecare din cele trei zile 
de festival:

Sâmb`t`, 1 octombrie 2016
Atelier Plantare [i realizare ghivece din PET (12:00 – 14:00)
Tips & tricks despre cre[terea legumelor [i plantelor în 
propriul balcon. Primii 6 participan]i vor primi Ghidul 
gr`dinarului de balcon.  Apoi se va realiza un ghiveci din 
PET cu sistem de irigare, va fi decorat si i se va ad`uga o 
plant` de sezon. Fiecare participant pleac` acas` cu ceea ce 
a construit.

Atelier Tehnic` decoupage pe sticl` reutilizat` (16:00 – 18:00)
Orice borcan sau sticl` poate c`p`ta o nou` utilizare cu 
pu]in` art` [i r`bdare. Se aplic` tehnica decoupage [i, apoi, 
cei care particip` se întorc acas` cu o nou` vaz` sau cu un 
recipient pentru buc`t`rie. În acela[i timp, participan]ii sunt 
familiariza]i cu posibilit`]i de transformare a altor obiecte 
prin aceast` tehnic`. Un me[ter va aduce exemple pentru 
inspira]ie.

Duminic`, 2 octombrie 2016
Atelier Bro[e din textile reutilizate (12:00 – 14:00)
Reciclarea de[eurilor textile nu este foarte intens promovat` 
în România, iar impactul acestei industrii asupra mediului 
este din ce în ce mai însemnat la nivel global. Vom face un 
exerci]iu simplu de transformare a unor resturi de textile în 
bro[e [i, împreun` cu vizitatorii, va fi explorat` posibilitatea 
prin care putem genera cât mai pu]ine de[euri textile.

Atelier Juc`rii zbur`toare din hârtie de revist` (16:00 – 18:00)
Jocul are mai mult farmec atunci când me[terim propriile 
juc`rii. În plus, folosind materiale reciclate, copiii înva]` 
într-un mod creativ despre importan]a protec]iei mediului. 
Vor fi construite juc`rii din hârtie de revist` care, o dat` 
realizate, presupun interac]iune [i mi[care.

Luni, 3 octombrie 2016
Atelier Portofele din tapet reciclat (12:00 – 14:00)
Obiectele de uz comun, cum ar fi un simplu portofel, pot 
fi realizate din materiale reciclate [i personalizate dup` 
cum dorim. Modelul propus folose[te mostre de tapet din 
colec]ii vechi, acesta fiind un material suficient de rezistent 
pentru tema propus`. În plus, me[terul va prezenta [i alte 
obiecte utile, realizate din materiale reciclate pentru a 
deschide imagina]ia participan]ilor [i pentru a-i încuraja s` 
recicleze creativ.

3e-concept.ro

AnARTivism Asocia]ia 
D’Avent 

AAUPR
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Asocia]ia Environ sus]ine o abordare conjugat` [i o 
cooperare puternic` între reprezentan]ii administra]iei 
publice [i locale, operatorii de salubritate, actorii din 
industria recicl`rii, organiza]iile colective [i societatea civil`.

Asocia]ia Environ dezvolt` în permanen]` parteneriate 
sus]inute cu infrastructura necesar` pentru colectarea [i 
tratarea DEEE. Organiza]ia se ocup` de toate demersurile 
necesare pentru a se asigura c` procesele de colectare, 
transport, depozitare temporar` [i tratare a de[eurilor se 
desfa[oar` în cadrul re]elei na]ionale într-un mod ecologic, 
cu respectarea standardelor de protec]ie a mediului.

Tratarea [i reciclarea de[eurilor din echipamente electrice [i 
electronice (DEEE) colectate în re]eaua Asocia]iei Environ se 
realizeaz` prin intermediul proceselor BAT (best available 

techniques), cu garan]ia trasabilit`]ii [i neutraliz`rii 
frac]iilor periculoase rezultate.

Implementarea standardelor de performan]` a reciclarii 
WEEELABEX (care definesc cerin]ele tehnice [i opera]ionale 
ale operatorilor pe fluxuri de de[euri) ofer` membrilor [i 
partenerilor Asocia]iei Environ garan]ia îmbun`t`]irii 
continue a calit`]ii proceselor de tratare [i asigur` 
trasabilitatea de[eurilor din momentul gener`rii pân` la 
încetarea statutului de de[eu.

Activit`]i în Agora consumului responsabil:

Asocia]ia  Environ va fi prezent` cu un stand în care aplic` 
quiz-uri pe teme legate de schimb`rile climatice, reducerea 
amprentei de carbon [i eficien]a energetic`.

Asocia]ia Environ

Greenitiative

Hempflax

Asocia]ia Cercul Social, recent înfiin]at` de grupul informal 
Casa de Cultur` Permanent`, este promotorul oficial al 
proiectului Repair Café în România, precum [i a altor 
modele teoretice [i practice de economie circular`, cum 
ar fi: proiectarea f`r` de[euri a proceselor de produc]ie, 
campania Zero-Waste la nivelul municipiului [i modele 
economice localizate [i integrate geografic.

Activit`]i în Agora consumului responsabil:

Prin intermediul standului, Asocia]ia Cercul Social dore[te 
s` prezinte mai multe proiecte de economie circular`:

–  Repair Cafe, proiect activ în Cluj-Napoca din decembrie 
2015, reprezentând un model (interna]ional) de 
reparare, refunc]ionalizare [i reutilizare creativ` a 
resurselor

–  Precious Plastic, un proiect aflat în  faza de dezvoltare,  
originând din mediul virtual, open source, de 
reutilizare a plasticului recuperat din de[euri

–  Casa de Cultura Permanent`, o ini]iativ` de 
implementare a economiei cadoului în mediul urban, 
func]ional` de 3 ani în Cluj-Napoca

–  Festivalul eCo Tradi]ii, care [i-a încheiat prima edi]ie 
 weekendul trecut. Este un festival de economie 

circular`, comunitar`, colaborativ` [i ecologic`.

Vor fi sus]inute ateliere practice de construc]ie a unuia din 
elementele lan]ului de procesare a plasticului ce fac parte 
din proiectul Precious Plastic. Standul pune la dispozi]ie 
materialele necesare [i construc]ia efectiv` se va face 
printr-un efort colaborativ comunitar. În termeni concre]i, 
este vorba despre activit`]i de prelucrare mecanic`, sudur`, 
montaje electrice [i mecanice.

Greenitiative este o organiza]ie de mediu [i de dezvoltare 
durabil`, care promoveaz` prin proiecte de eco-educa]ie, 
green building & living [i dezvoltare comunitar` 
durabil`, trecerea la o societate cu emisii reduse de gaze 
care provoac` efecte de ser`, o societate pentru care 
considerentele de mediu sunt prioritare.

Cele trei zone de interes, pe care organiza]ia s-a concentrat 
timp de aproape 10 ani, sunt: eco-educa]ia pentru copii [i 
tineri, un nou mod de via]` [i de a construi cu impact redus 
asupra mediului [i dezvoltarea comunitar` durabil`.

Pentru c` e preocupat de solu]ii locale ca r`spuns la 
problemele globale precum: schimbarea climei, epuizarea 
resurselor naturale [i pierderea biodiversit`]ii, 
Greenitiative a lucrat direct cu mii de elevi [i zeci de 
profesori din România în proiecte de eco-educa]ie.

În aprilie 2016, Greenitiative a finalizat lucr`ri de moder-
nizare [i transformare pentru o cl`dire de tip zero-energie, 
a c`rei sediu se afl` în Mogo[oaia, Ilfov. În aceast` 
cl`dire public`, devenit` Centrul de instruire [i consiliere 
energetic` Green Mogo (una dintre primele de acest 
tip din România), elevii [i studen]ii, dar [i persoanele 
interesate s` construiasc` cl`diri de tip eco, înva]` despre 
folosirea materialelor reciclate în construc]ii, instala]ii 
care produc  energie solar`, automatiz`ri pentru cl`diri 
inteligente [i acoperi[uri verzi.

Mai multe informa]ii despre proiectele Greenitiative, 
imagini [i film`ri realizate în cadrul proiectelor pot fi 
accesate pe paginile de Facebook Greenitiative, {coli verzi 
sau Centrul Green Mogo [i pe canalele de YouTube Centrul 
Green Mogo [i [coli verzi.

Activit`]i în Agora consumului responsabil:

În cadrul standului de prezentare, Greenitiative va expune 
obiecte de mobilier, realizate prin upcycling, de studen]i 
la UAUIM, voluntarii Centrului Green Mogo coordona]i 
de studen]ii arhitec]i Anca Cre]u [i Lucian C`lug`rescu. 
Ei vor prezenta [i câteva produse marca Green Mogo, cu 
amprent` redus` de carbon, care folosesc materiale textile 
reciclate, plante aromatice locale [i design local). 
De asemenea, vor prezenta, cu ajutorul unor panouri, 
câteva dintre solu]iile de economie circular` experimentate 
la Centrul Green Mogo: refolosirea unor panouri de 
sticl` preluate de la companii comerciale sau persoane 
private la realizarea unor sere sau pentru închiderea unor 
prispe, folosirea de[eurilor din demol`ri prin metoda 
earthship (cauciucuri uzate umplute cu p`mânt [i moloz 
din construc]ii), utilizarea în construc]ii a unor materiale 
de izola]ie provenite din de[euri post-consum (celuloz`, 
panouri din lemn presat).

Pentru copii, vor fi aduse la stand câteva modele de juc`rii 
sustenabile, cum ar fi insectele care folosesc energie 
solar`, care se mi[c` atunci când sunt expuse la soare. 
Voluntarii îi vor înv`]a pe copii s` sorteze corect de[eurile, 
folosind cele trei containere de colectare selectiv` realizate 
de studen]i la arhitectur`. Copiilor li se va explica cum se 
recicleaz` plasticul [i faptul c` exist` [i în România fabrici 
care au nevoie de de[euri sortate corect, pentru a face 
materie prim` necesar` diverselor industrii.

Sâmb`t`, de la ora 10:30, va avea loc un atelier de 
landscape art (tablouri realizate din frunze uscate sau din 
flori), o lec]ie de tip hands-on în aer liber folosind una sau 
mai multe dintre activit`]ile din Culegerea verde (parte din 
kit-ul Eco educa]ie pentru [coli verzi), pentru o clas` de 
elevi de gimnaziu.

Tot sâmb`t`, de la ora 14:00  va avea loc o dezbatere 
pentru liceeni [i studen]i cu tema „Meseriile viitorului [i 
economia circular`”.

Misiunea Hempflax ca pionier al cultiv`rii [i proces`rii 
cânepii industriale în Europa, din anul 1994, a fost aceea 
de a servi omului [i mediului prin furnizarea de produse 
moderne [i naturale ob]inute în principal din tulpinile 
din cânep`, dar [i din in. Îmbin`m tradi]ia cu tehnologia 
inovatoare [i încerc`m s` dezvolt`m un proces de fabricare 
complet integrat, astfel încât s` putem oferi clien]ilor 
produsele noastre din surse ecologice, regenerabile la un 
standard de calitate ridicat, pe termen lung [i, totodat`, la 
pre]uri accesibile.

Activit`]i în Agora consumului responsabil:

Hemplax va avea un stand cu materiale informative, 
produse din cânep` [i simulare de punere în oper` a 
betonului din cânep` în sistemul constructiv din lemn.

Pentru c` argila [i cânepa sunt materiale naturale care intr` 
în compozi]ia tencuielilor [i c`r`mizilor naturale, publicul 
va avea posibilitatea de a modela figurine combinate 
cu puzderie colorat` pentru rezultate mai vibrante. În 
completarea atelierului de modelare punem la dispozi]ie  
o activitate din aceea[i familie, atelierul de pictur` cu 
acuarele pe hârtie. Aceste activit`]i au rolul de a introduce 
vizitatorii în universul materialelor naturale de construc]ie.
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ÎnVerde este un proiect conceput special pentru to]i cei care 
doresc s` tr`iasc` într-un mediu s`n`tos [i într-un ora[ curat. 
înVerde este o platform` care interconecteaz` generatorii 
de de[euri de ambalaj, din domeniul Horeca [i Retail, cu 
colectorii din zona aferent`.

Activit`]i în Agora consumului responsabil:

Prin intermediul standului de prezentare, ÎnVerde  va 
realiza o campanie de informare [i con[tientizare fa]` de 
colectarea selectiv` a de[eurilor. Mai mult, vizitatorii îl vor 
cunoa[te pe cet`]eanul responsabil fa]` de mediu, care ]ine 

un sac galben cu de[euri, un cut out cu care se vor putea 
fotografia.

\nVerde vine la UrbanFest cu urm`toarele ateliere:

• ateliere de reciclare pentru copii: ÎnVerde pune la 
dispozi]ia prichindeiilor c`r]i de colorat cu tematici 
legate de ecologie, de[euri [i protec]ia mediului, sau 
un nas de clovn din cofraje de ou, bun de pictat

• demonstra]ie de art waste, tomberoane pictate, dar [i 
un parc în miniatur` realizat din peturi.

Ansamblul Moara de hârtie – Satul me[te[ugurilor din 
Comana este o idee pus` în slujba me[te[ugurilor, a 
comunit`]ii [i a celor care caut` nostalgia vremurilor de 
alt`dat`, cu frumuse]ea, tainele [i bucuria lor.

Început în 2011, cu trei me[te[uguri 
creative (realizarea de hârtie 
manual`, tiparul manual [i leg`toria 
de carte), proiectul a fost completat 
începând cu anul 2016 cu înc` [apte 
me[te[uguri de inspira]ie tradi]ional`: 
prelucrare a lemnului, fier`rie, prelucrare a stufului [i 
papurei, ol`rit [i modelaj ceramic`, ]esut, cusut [i brodat, 
mor`rit tradi]ional, prelucrare tradi]ional` a fructelor [i 
legumelor.

Atelierul – muzeu Moara de hârtie este o capsul` a timpului 
pentru me[te[ugurile legate de carte, în timp ce Satul 
me[te[ugurilor î[i propune s` recreeze atmosfera satelor 
de odinioar`, s` d`ruiasc` o stare de bine, s`-i inspire [i s`-i 
conving` pe cei care-l vor vizita c` me[te[ugurile înc` pot 
supravie]ui, cu succes, în zilele noastre.

Activit`]i în Agora consumului responsabil:

Organiza]ia va desf`[ura un atelier demonstrativ de ]esut 
manual, la r`zboi. Vor fi realizate pre[uri din resturi textile, 
iar vizitatorii vor putea [i ei s` ]eas` la r`zboiul de ]esut.

Pimp the Garbage este un proiect de valorificare creativ` 
a anvelopelor uzate [i a altor de[euri. În mod normal, 
anvelopele sunt arse în fabricile de ciment, pe post de 
combustibil alternativ. În proiectul Pimp the Garbage, îns`, 
ele devin scaune, mese, canapele sau alte obiecte de decor. 
Ele sunt valorificate creativ, al`turi de alte de[euri, pentru 
a demonstra c` economia circular` nu este doar un vis 
frumos. La UrbanFest 2016, sunte]i invita]i s` lua]i în mân` 
fie o borma[in`, fie pistolul de vopsit, [i s` contribui]i la 
confec]ionarea unui scaun dintr-o anvelop` uzat`. Pentru 
cei pe care îi sperie gândul, sunt [i activit`]i mai light.

Proiectul apar]ine Asocia]iei pentru Consum Sustenabil, un 
ONG  care î[i propune s` demonstreze c` putem tr`i mai 
sustenabil, consumând mai pu]in [i mai inteligent. Printre 
activit`]ile pe care le întreprinde, se num`r` [i redactarea 
unor articole privind dezvoltarea durabil`, organizarea de 
dezbateri [i evenimente pe aceast` tem` [i ini]ierea unor 
modele de afaceri pe principiile economiei circulare.

Activit`]i în Agora consumului responsabil:

Pimp the Garbage este prezent în UrbanFest cu un stand ce 
presupune prezen]` cu scaune, fotolii si mese din anvelope 
uzate.

Va avea loc un atelier zilnic de confec]ionat scaune din 
anvelope [i, în func]ie de cerere, alte ateliere (confec]ionare 
de lustre din sticle de vin [i lemn recuperat; confec]ionare 
de bijuterii din hârtie/plastic/textile).

\nVerde

QUIB

Moara de hârtie

Pimp the Garbage

Papelier este un atelier care produce hârtie reciclat` manual 
[i creeaz` produse din hârtie reciclat` manual.
Ideea Papelier s-a n`scut din respect fa]` de natur`. În 
acest mod contribuie la prezervarea p`durilor [i propag` 
o atitudine responsabil` în rela]ia cu mediul în care tr`im, 
înv`]`m sau lucr`m.

Produsele Papelier sunt destinate celor ce î[i doresc s` 
comunice spirit ecologic, în paralel implicandu-se [i în 
ac]iuni educative care s` insufle o mai mare aten]ie în 
rela]ia cu mediul inconjurator. Astfel, Papelier î[i 
concentreaz` activitatea pe dou` direc]ii: produc]ie de 
hârtie reciclat` manual [i design de produse din hârtie 
reciclat` manual [i workshop-uri cu tematic` ecologic` în 
cadrul c`rora se adapteaz` metodele [i tehnicile tradi-
]ionale de manufactur` a hârtiei la realit`]ile curente.

Activit`]i în Agora consumului responsabil:

Papelier va fi prezent cu un stand cu produse [i materiale 
promo]ionale IIndigen: semn de carte, postcard, felicitare, 
magnet, lampa Rays of IIndigen, tapet de perete cu modele 
tradi]ionale, decora]iuni de s`rb`tori.

Pe lânga acestea, Papelier va mai prezenta materiale 
promo]ionale sau de comunicare legate de activit`]ile din 
zona educa]iei ecologice.

De asemenea va prezenta [i materiale informative legate 
de zona de cercetare a recicl`rii hârtiei.

Pe întreaga perioad` a festivalului se va desf`[ura un 
atelier de reciclare manual` a hârtiei. Participan]ii la festival 
vor avea ocazia s` produc`, cu mâinile lor, câte o coal` de 
hârtie reciclat` manual de dimensiunea A5. Aceast` coal` 
le va r`mâne ca amintire participan]ilor. Totodat`, vor fi 
produse, cu ajutorul participan]ilor, mici obiecte din hârtie 
manual`, folosind matri]e de diferite forme. Va fi construit 
[i un tipar pe hartie manual` prin tehnica de xilogravur`. 
Xilogravura este o veche metod` de printare cu ajutorul 
unor pl`ci gravate din lemn. Toate produsele create vor 
r`mâne participan]ilor.

QUIB,Centru de design [i dezvoltare de produse ce promoveaz` 
economia circular` [i design-ul cradle to cradle. Ofer` spa]iu 
deschis de lucru, acces la imprimante 3D, CNC, ma[ina de gravat 
[i ateliere de prelucrare a lemnului, metalului [i a textilelor. 
QUIB functioneaz` în spa]iul recuperat al unei foste [coli 
din zona metropolitan` Bra[ov, în comuna Sânpetru. Aici ne 
propunem s` acceler`m tranzi]ia c`tre economia circular` a 
viitorului [i ne preg`tim s` lans`m un incubator de startup-uri 
care contribuie la acela[i deziderat.

Activit`]i în Agora consumului responsabil:

QUIB va fi prezent la stand cu dou` subiecte:

• printing-ul 3D ca „missing link” pentru ecosisteme 
de economie circular`. Va fi demonstrat` printarea 
3D pe baz` de PLA/ABS/lemn, material reciclabile [i 
reutilizabile.

• activare cu privire la Think Culture!, un hackaton de 
instala]ii interactive
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Uleiul alimentar uzat nu este considerat un de[eu în 
România. Proiectul Uleiosul dore[te s` schimbe aceast` 
realitate. Reu[e[te s` fac` acest lucru prin campaniile de 
informare a popula]iei asupra efectelor nocive ale uleiului 
alimentar uzat, aruncat în chiuvet` sau la canalizare, 
oferind totodat` un serviciu gratuit de ridicare al acestuia 
de la domiciliu. Colectarea uleiului se face prin deplasarea 
la gospod`riile casnice în urma complet`rii unui formular 
pe site-ul www.uleiosul.com/predare-ulei, pentru transport 
fiind folosite cargo-biciclete.

Doar la nivelul Bucure[tiului, prin colectarea a minim 2 litri 
într-un an de zile de c`tre 10% din gospod`riile ora[ului, 
s-ar evita deversarea a 134 de tone de ulei alimentar uzat.

Activit`]i în Agora consumului responsabil:

• Vor fi expuse în cadrul standului  trei cargo-bicicletele 
[i fotografii din timpul activit`]ilor Uleiosul [i vor fi 
oferite pliante [i afi[e informative vizitatorilor

• Prin folosirea unui recipient va fi prezentat unul dintre 
efectele nocive ale uleiului alimentar uzat: poluarea 
apei

• Vor fi ar`tate alternative de folosire a cargo-bicicletei 
în ora[ pentru transport

• Vor fi prezentate, prin exemple practice, diferite 
metode de colectare a uleiului alimentar uzat [i vor 
fi explicate avantajele colect`rii acestuia: producerea 
bio-diesel-ului, evitarea distrugerii sistemului de 
canalizare prin corodarea [i înfundarea ]evilor, 
protejarea naturii prin evitarea polu`rii apei [i solului

Pionier local în slow fashion, proiectul  REDU este dezvoltat 
sub forma unei întreprinderi sociale ce î[i propune s` 
transforme, într-un mod creativ [i educativ, de[eurile în 
resurse.

Ini]iat de c`tre Asocia]ia Mai Bine, ONG cu peste 7 ani de 
experien]` în activit`]i privind protec]ia mediului, REDU are 
drept scop dezvoltarea unei economii circulare – colectarea 
[i reducerea cantit`]ii de de[euri textile prin transformarea 
lor în produse cu impact pozitiv asupra mediului [i 
comunit`]ii.

Hainele [i accesoriile sunt bunuri pe care le schimb`m 
într-un ritm din ce în ce mai alert . Prin intermediul 
proiectului se dore[te schimbarea modului în care este 
privit` moda, dintr-o alegere impulsiv` într-una con[tient`.

În atelierul REDU, sunt recondi]ionate haine, este prelungit` 
via]a textilelor [i se creeaz` noi produse din materiale care, 
altfel, ar fi aruncate [i ar amplifica impactul negativ asupra 
mediului înconjur`tor.

Proiectul ofer` solu]ii practice de îmbun`t`]ire a textilelor, 

servicii de realizare [i personalizare produse, utilizând 
materiale recuperate, donate de c`tre comunitatea local` 
sau colectate de la atelierele de crea]ie [i de la fabrici, ori 
materiale durabile achizi]ionate de la furnizori locali.

Activit`]i în Agora consumului responsabil:

Vor avea loc mai multe activit`]i interactive:

• Ghice[te pre]ul – 3 produse marca REDU expuse în 
vederea estim`rii pre]ului corect [i timpului alocat 
realiz`rii fiec`rui exponat în parte

• Unde a fost realizat articolul t`u vestimentar? 
Participan]ii sunt invita]i s`-[i verifice etichetele 
hainelor pe care le poart` ca mai apoi s` identifice 
geografic pe o hart` locul unde au fost realizate. Sunt 
prezentate, totodat`, date [i consecin]e ale industriei 
fast fashion din întreaga lume

• Proiec]ie a filmule]elor de prezentare a proiectului, 
o ini]iativ` ce urm`re[te dezvoltarea unei economii 
circulare cu impact pozitiv asupra mediului [i 
comunit`]ii

Via]a pe îndelete este via]a unei familii preocupate de un 
viitor mai frumos [i s`n`tos al`turi de copii. Dorin]a lor este 
aceea de a construi o alternativ` cât mai ecologic` la stilul 
de via]` stresant pe care îl împ`rt`[im. Vor s` demonstreze 
celor din jur c` adev`ratele valori [i tradi]ii dup` care 
trebuie s` tr`im [i s` ne cre[tem copiii nu au încetat s` 
existe [i, în acela[i timp, s` arate c` plecatul în vacan]` cu 
trei copii nu e un stres.

Cuvântul tradi]ie este din ce în mai dificil de definit pentru 
omul modern, motiv pentru care ini]iatorii proiectului î[i 
propun s` promoveze obiecte de art` [i port popular, re]ete 
culinare, articole vestimentare [i obiecte decorative care 
readuc în prim plan lucrul manual, unicat.

Activit`]i în Agora consumului responsabil:

Membrii familiei vor prezenta o parte din proiectele la care 
lucreaz`:

• Nicoleta va prezenta o colec]ie de haine din 
materiale reciclate [i va sus]ine un atelier de accesorii 
vestimentare din resturi de materiale

• Bogdan va prezenta dou` proiecte:
– amenajarea centrului Schubz Râ[nov, cu materiale 

în mare parte recuperate din alte proiecte
– gospod`rie familial` cu grad ridicat de 

sustenabilitate: casa ecologic`, gr`din`, 
permacultur`, materiale recuperate, energie 
neconven]ional`

• Bogdan va realiza [i un atelier de mic mobilier din 
materiale reciclate, cum ar fi taburetul din PET-uri

REDU

Via]a pe îndelete

ViitorPlus, asocia]ia pentru dezvoltare durabil`, are o 
experien]` de 10 ani în dezvoltarea de programe de 
antreprenoriat social, educa]ie pentru mediu, voluntariat 
pentru mediu [i infrastructur` de mediu. Principalele 
programe derulate sunt Atelierul de Pânz`, Recicleta, Harta 
Recicl`rii, Cluburile ecOprovocarea, BirouEco, Amenajarea 
eco-turistic` a cascadei Big`r, Regenesys.

Câteva dintre rezultatele organiza]iei:

• 585.000 kilograme de[euri reciclate (hârtie, plastic, 
doze aluminiu, sticl`, DEEE-uri [.a.)

• aproape 58.000 de ore de voluntariat pentru mediu, în 
Cluburile ecOprovocarea

• 10 persoane cu dizabilit`]i sau cu probleme sociale 
angajate actual în cadrul întreprinderilor sociale

• 136.000 de saco[e din pânz` produse, care au înlocuit 
21 milioane pungi de plastic

• peste 20.000 de beneficiari ai infrastructurii de 
colectare selectiv`, în 2015

• 25 de colectoare solare func]ionale, care înc`lzesc apa 
pentru aproximativ 400 de copii [i tineri din case de 
plasament sau c`mine [colare

• aproape 20.000 de profesori [i elevi beneficiari în 
programul educa]ional pentru mediu [i dezvoltare 
personal`, Cluburile ecOprovocarea

Atelierul de Pânz` este o întreprindere social` [i unitate 
protejat`, minim 30% dintre angaja]i fiind persoane cu 
dizabilit`]i. În Atelier sunt confec]ionate produse din 
bumbac  100%, netratat, neîn`lbit, nevopsit [i din de[euri 
textile reutilizate, care altfel ar fi fost aruncate.

Recicleta este o 
întreprindere social` [i 
ofer` servicii de colectare 
hârtie, PET [i doze de 
aluminiu pentru reciclare. 
Transportul de[eurilor se 
face f`r` emisii poluante, 
cu cargo-triciclete, iar 
acestea sunt conduse de 
persoane din grupuri 
sociale vulnerabile care 
astfel au un loc de munc` 
stabil [i legal.

Activit`]i în Agora consumului responsabil:

Programul de activit`]i va cuprinde un stand de prezentare 
al Atelierulului de Pânz` prin expunerea saco[elor [i 
produselor unicate [i ateliere de crea]ie prin pictur`. 
Cercurile de pictur` se vor adresa atât copiilor cât [i 
adul]ilor, ace[tia având posibilitatea de a picta pe saco[e, 
semne de carte [i tricouri.

ViitorPlus
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\n parteneriat cu:

Agora consumului responsabil
„Agora consumului responsabil” este unul 
dintre momentele centrale ale festivalului. În 
interiorul agorei, amplasat` în Pia]a George 
Enescu, publicul se familiarizeaz` cu conceptul 
de economie circular`, particularit`]ile 
[i beneficiile acesteia pentru cet`]eni [i 
societate, prin exemple de activit`]i care 
se bazeaz` pe principiile acestui model de 
economie. Pentru a-i ajuta pe vizitatori s`  
în]eleag` mai bine cum le pot pune în practic`, 
am invitat 17 organiza]ii care activeaz` în 
domeniu.

Agora acoper` o bun` parte a ciclului economiei 
circulare, astfel c` ne întâlnim cu exper]i 
[i practicieni în: eco-design de produs [i eco-
design urban, produc]ie sustenabil`, consum 
sustenabil, reparare, refolosire (minerit urban), 
managementul de[eurilor din construc]ii, 
separarea [i colectare a de[eurilor, permacultur`, 
reciclare [i reciclare creativ`, cercetare [i design 
de produs.

Construim împreun` o cas` sustenabil`
În mijlocul agorei, vizitatorii sunt invita]i s` 
ia parte la construc]ia unei case din materiale 
de construc]ie neconven]ionale: c`r`mizi din 
hârtie reciclat`, pere]i din cânep` [i argil` cu 
paie, pe o structur` de lemn cu pl`cu]e multicui, 
cu termoizola]ie natural` din fibr` vegetal` [i 
acoperi[ verde [i din gazon.

Dezbateri
Sâmb`t`, 1 octombrie, [i duminic`, 2 octombrie, 
intre orele 11:00 [i 19:00, la spa]iul M60, aflat 
în vecin`tatea Agorei, organiza]iile participante 
vor organiza sesiuni de dezbatere pe teme care 
pot reprezenta puncte de interes atât pentru 
speciali[ti cât [i pentru to]i cei interesa]i, prezen]i  
la UrbanFest.

Scopul acestora este de a analiza [i selecta  
solu]ii creative orientate c`tre o schimbare real` 
a modului de produc]ie [i de consum clasic, care 
s` încurajeze o abordare sustenabil` a resurselor.
V` invit`m s` descoperim împreun` noi 
direc]ii prin care reutilizarea, repararea sau 
reamenajarea produselor existente [i reciclarea 

materialelor s` devin` o realitate palpabil` 
cotidian` în România.

Conferin]` [i workshop-uri
Luni, 3 octombrie 2016, la hotel Hilton Athenee 
Palace, la conferin]a „Ora[ul meu în Europa 
noastr`”, sunt invita]i speciali[ti în dezvoltare 
regional` [i dezvoltare urban`, exper]i în fonduri 
europene, reprezentan]i ai administra]iei publice, 
consultan]i [i membri ai Re]elei europene de 
dezvoltare urban`. 
Al`turi de Comisarul European pentru dezvoltare 
regional`, doamna Corina Cre]u, vor participa [i 
Ministrul dezvolt`rii regionale [i al administra]iei  
publice, Vasile Dâncu; Ministrul fondurilor 
europene, Cristian Ghinea; Primarul municipiului 
Bucure[ti, Gabriela Firea; primari din ora[e 
europene: primarul ora[ului Sofia, Yordanka 
Fandakova, viceprimarul ora[ului Bordeaux, 
Florence Forzy, [i viceprimarul ora[ului Mannheim, 
Christian Specht.

Luni [i mar]i vor avea loc, tot la Hilton, workshop-
uri ale Re]elei europene de dezvoltare urban`, 
unde participan]ii discut` despre cadrul de sprijin 
pentru dezvoltarea urban` durabil`, strategii de 
dezvoltare urban` sustenabil`, mobilitate urban`, 
regenerare [i revitalizare urban`.

Coordonator UrbanFest: Vincent Lambotte ({eful departamentului de comunicare al Reprezentan]ei Comisiei Europene în România)

Eveniment organizat cu sprijinul PROEDUS – Centrul de Proiecte [i Programe Educa]ionale [i Sportive pentru Copii [i Tineret [i al spa]iului M60.

Trei zile la UrbanFest
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Sâmb`t`, 1 octombrie
10:00 – 18:00  Agora consumului responsabil (în Pia]a George Enescu)
11:00 – 18:00  Dezbaterile UrbanFest (la spa]iul M60)

Duminic`, 2 octombrie
10:00 – 18:00 Agora consumului responsabil (în Pia]a George Enescu)
11:00 – 18:00  Dezbaterile UrbanFest (la spa]iul M60) 
19:30 – 22:00  Proiec]ie în aer liber film „Trashed” [i concert URMA –  
   For Strings (în Pia]a George Enescu)

Luni, 3 octombrie
09:00 – 12:30  Conferin]a „Ora[ul meu în Europa noastr`” (hotel   
   Athenee Palace Hilton)
10:00 – 14:00  Agora consumului responsabil (în Pia]a George Enescu)
10:45 – 11:15 Conferin]` de pres` - Corina Cre]u [i Vasile Dâncu  
   (hotel Athenee Palace Hilton)
14:00 – 18:00  Atelier de lucru al Re]elei Europene de Dezvoltare  
   Urban` (hotel Athenee Palace Hilton)

Mar]i, 4 octombrie
09:00 – 14:00  Atelier de lucru al Re]elei Europene de Dezvoltare  
   Urban` (hotel Athenee Palace Hilton)

UrbanFest aduce în Pia]a George Enescu, în perioada 1-3 octombrie 
2016, trei expozi]ii care promoveaz` conceptul de economie circular`.

Programul dezbaterilor UrbanFest  
(spa]iul M60 – str. C.A. Rosetti nr. 3, lâng` Pia]a George Enescu)

Sâmb`t`, 1 octombrie:

11:00 – 12:30 Economia circular` – noi modele de 
afaceri: Este economia circular` doar despre mediu? Cum 
includem partea economic` în discu]ie? Ce înseamn` de 
fapt economia circular`? Cum arat` [i cum se dezvolt` un 
ecosistem circular de afaceri? - Dezbatere organizat` de: 
ASE – REI
 
12:30 – 14:00 Circularitate transfrontalier`: Cum 
dezvolt`m proiecte de economie circular` peste  
grani]e? Este un proiect limitat doar la o zon` urban` 
sau la o regiune? - Dezbatere organizat` de: ASE – REI

14:00 – 16:00 Meseriile viitorului [i economia circular` 
– dezbatere pentru liceeni [i studen]i - Dezbatere 
organizat` de: Greenitiative
 
16:00 – 18:00 Uni]i pentru 5R! – Este oportun s` ne unim 
într-o re]ea pentru a promova împreun` principiile 5R? 
Dezbatere organizat` de: Asocia]ia Cercul Social [i 
Asocia]ia pentru Consum Sustenabil
 
18:00 – 19:00 Cânepa – material inovator al industriilor 
de produs - Dezbatere organizat` de: Hempflax
 
Duminic`, 2 octombrie:

11:00 – 13:00 Reciclarea Urban` în România – provoc`ri [i 
solu]ii - Dezbatere organizat` de: ViitorPlus
 
13:30 – 15:30 Design Thinking în contextul economiei 
circulare - Dezbatere organizat` de: Quib
 
15:30 – 17:00 Cum se poate construi azi o cas` cu 
materiale naturale – Care sunt beneficiile materiale 
naturale? Cum pot fi adaptate la sistemul de construc]ii 
modern? - Dezbatere organizat` de: 3e-concept.ro
 
17:00 – 18:00 Cânepa – material inovator al industriilor 
de produs. - Dezbatere organizat` de: Hempflax


