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În acest manual vom explica ce este economia circulară și cum funcționează. În plus, 
vom rezuma aspectecte ale politicii europene, vom explica importanța sortării 
deșeurilor, vom vorbi despre eco-artă și despre modelul de afaceri in economia 
circulara. 
 
Materialele incluse în acest manual vor contribui la dezvoltarea următoarelor 
cunoștințe, deprinderi și competențe în domeniul economiei circulare și al dezvoltării 
durabile: 
Înțelegerea și cunoașterea ideii centrale a economiei circulare, importanța sortării 
deșeurilor, a eco-artei și a modelului de afaceri in economia circulara, precum și 
cunoașterea mediului ca factor al dezvoltării durabile. 
Abilitatea de a înțelege natura și beneficiile economiei circulare, de a evalua în mod 
critic consumul de resurse și de a alege soluții alternative ecologice. 
Nivelul de competență care permite evaluarea, analizarea și utilizarea practică a 
informațiilor de actualitate în domeniul economiei circulare și al alternativelor de 
dezvoltare durabilă. 
 
Obiectivul acestui manual este să informeze tinerii despre economia circulară și 
reciclare, să dezvolte abilitățile și competențele tinerilor lucrători în ceea ce privește 
gândirea ecologică și creșterea responsabilității sociale. 
Deoarece identificarea și evaluarea eventualelor variante ale economiei  circulare este 
esențială pentru obținerea unor soluții durabile, veți afla, de asemenea, de ce este 
necesar să sortați deșeurile pentru a obține beneficii de mediu prin soluții alternative. 
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Proiect Eco Circle 
 

Proiectul Eco Circle se axează pe schimbarea ecologică pe termen lung realizată prin 
formarea în domeniul mediului prin activități mixte dedicate lucrătorilor de tineret  si 
tinerilor din organizațiile partenere, inclusiv  persoane dezavantajate. Acesta privește 
excluderea socială, promovează calitatea in lucrul cu tinerii, punerea în aplicare a unor 
practici inovatoare în domeniul ecologiei care implică creativitate, inovare și 
modernizare - instrumente puternice pentru educația non-formală și informală. 
 
Scopul proiectului este de a crește gradul de conștientizare a tineretului în ceea ce 
privește ecologia și economia circulară. 
 
Obiectivele proiectului: 

* ă facă schimb de bune practici in privind cultura economiei circulare și creativitatea  
relativ la mediul inconjurator; 
* sa promoveze participarea activa in societate a tinerilor dezavantajati; 
* sa creeze Manualul Eco Circle de bune practici în domeniul economiei circulare. 
 
Profilul participanților este reprezentat de practicieni - personalul care activează în 
domeniul educației și formării profesionale, lucratorii de tineret, experți, al specialiști, 
al profesioniști, tineri dezavantajati.  
 
Rezultatele proiectului: Manualul Eco Circle, folosit de tinerii interesați de protecția 
mediului, promovând astfel viitorul în care economia circulară este tipul principal de 
economie. 
 
Valoarea adăugată este gândirea critică, consumul scăzut de plastic, aptitudinile 
digitale, conștientizarea sporită a protecției ecologice. 
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Ce este economia circulară? 
 

O economie circulară este o alternativă la o economie liniară tradițională (a face, 
a folosi, a elimina) în care păstrăm resursele în uz cât mai mult timp, extragem 
valoarea maximă din ele în timpul utilizării, apoi recuperăm și regenerăm 
produsele și materialele la sfârșitul fiecărei durate de viață. 
O economie circulară este un model de producție și consum, care implică 
utilizarea in comun, închirierea, reutilizarea, repararea, renovarea și reciclarea 
materialelor și produselor existente cât mai mult posibil. În acest fel, ciclul de 
viață al produselor este extins. 
În practică, aceasta implică reducerea la minimum a deșeurilor. Când un produs 
ajunge la sfârșitul duratei sale de viață, materialele componente sunt păstrate 
în economie oriunde sunt necesare. Acestea pot fi folosite din nou și din nou în 
mod productiv, creând astfel o valoare suplimentară. 
Obiectivul său este de a produce bunuri și servicii, limitând puternic consumul și 
irosirea de materii prime și de surse de energie neregenerabile. 
 
 
  
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Cel mai bun mod de a anticipa viitorul este să-l inventezi.”  
Alan Kay  

Explainer:                     
The Circular Economy3 

 

Introduction            
to Cradle to Cradle4 

Re-thinking Progress: 
The Circular Economy5 

https://www.youtube.com/watch?time_continue=31&v=zCRKvDyyHmI
https://www.youtube.com/watch?v=2kzCOW99szU
https://www.youtube.com/watch?v=2kzCOW99szU
https://www.youtube.com/watch?v=2kzCOW99szU
https://www.youtube.com/watch?v=QMsF1P-_vWc
https://www.youtube.com/watch?v=QMsF1P-_vWc
https://www.youtube.com/watch?time_continue=31&v=zCRKvDyyHmI
https://www.youtube.com/watch?time_continue=31&v=zCRKvDyyHmI
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Cum funcționează conceptul economiei circulare? 
 
Deținerea de bunuri este utilă doar dacă aceste bunuri cresc în valoare. Deci, deținerea unei 
case are sens, dar deținerea bunurilor de unică folosință, nu. În acest caz, ai putea să-ți 
închiriezi casa ca pe un serviciu. 
Un alt exemplu excelent al modelului economic circular este dat în ceea ce privește becurile.  
Astăzi multe companii funcționează conform modelului  economiei liniare, prin urmare 
pentru a face produsul, în acest caz  becul, compania utilizează resurse (sticlă, metal), face 
becul și îl vinde clientului. Când se arde, clientul  îl arunca și  becul ajunge la groapa de gunoi. 
În acest exemplu, scopul este de a rezolva problema recuperării materiilor prime critice 
pentru a fi reprocesate. Acest lucru ajută la evitarea invechirii becurilor, ceeace  poate fi 
problematic și neprofitabil atunci când se oferă un produs ca serviciu.  In schimb, 
consumatorii nu vor mai detine becuri electrice, ci vor plati pentru utilizarea lor. 
Acest model de afacere permite producătorului să păstreze dreptul de proprietate asupra 
produsului, astfel încât la sfârșitul duratei de viață, materialele să poată fi reprocesate cu 
ușurință, în loc să fie returnate prin intermediul serviciilor de colectare si  reciclare, ceea ce 
riscă sa condamne produsul la disparitia în gropa de gunoi. 
Modelul liniar funcționează ca și când resursele ar fi infinite, dar ele nu sunt. Aici vine 
economia circulară care practica modelul sa faci - sa folosesti - sa înapoiezi, iar companiile 
sunt furnizori de servicii în acest caz, de exemplu, o companie Philips Lighting, care închiriază 
becurile și toate serviciile de întreținere legate de acestea. A deveni verde și a economisi 
resurse nu este singurul avantaj, existând, de asemenea, și beneficii economice. Se pot 
economisi bani pe termen lung. 
Există, de asemenea, o companie din România care operează în conformitate cu principiile 
economiei circulare.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Cu o populație tot mai mare, vom putea să conservam pământul doar dacă reușim 
să închidem bucla de materiale.” 
Martine de Jager, Director Collection & Recycling, Philips Lighting 

  

What is the 
circular economy? 

Greenlamp Reciclare 

https://www.youtube.com/watch?v=ahHcEmp9a0E
https://www.youtube.com/watch?v=ahHcEmp9a0E
https://www.youtube.com/watch?v=ahHcEmp9a0E
https://www.youtube.com/watch?v=ahHcEmp9a0E
https://www.youtube.com/watch?v=ahHcEmp9a0E
https://www.youtube.com/watch?v=ahHcEmp9a0E
https://www.youtube.com/watch?v=ahHcEmp9a0E
https://www.youtube.com/watch?v=ahHcEmp9a0E
https://www.youtube.com/watch?v=ahHcEmp9a0E
https://www.youtube.com/watch?v=ahHcEmp9a0E
https://www.youtube.com/watch?v=ahHcEmp9a0E
https://www.youtube.com/watch?v=ahHcEmp9a0E
https://www.youtube.com/watch?v=ahHcEmp9a0E
https://www.youtube.com/watch?v=ahHcEmp9a0E
https://www.youtube.com/watch?v=ahHcEmp9a0E
https://www.youtube.com/watch?v=ahHcEmp9a0E
https://www.youtube.com/watch?v=ahHcEmp9a0E
https://www.youtube.com/watch?v=ahHcEmp9a0E
https://www.youtube.com/watch?v=ahHcEmp9a0E
https://www.youtube.com/watch?v=__0Spwj8DkM
https://www.youtube.com/watch?v=__0Spwj8DkM
https://www.youtube.com/watch?v=ahHcEmp9a0E
https://www.youtube.com/watch?v=ahHcEmp9a0E
https://www.youtube.com/watch?v=ahHcEmp9a0E
https://www.youtube.com/watch?v=ahHcEmp9a0E
https://www.youtube.com/watch?v=ahHcEmp9a0E
https://www.youtube.com/watch?v=ahHcEmp9a0E
https://www.youtube.com/watch?v=__0Spwj8DkM
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Politica UE 
 
Pe 2 decembrie 2015, Comisia Europeană a publicat un comunicat de presă referitor 
la noul pachet privind economia circulară. Acest pachet a urmărit să stimuleze 
competitivitatea globală, să favorizeze o creștere economică durabilă și să creeze noi 
locuri de muncă. S-a stabilit că activitățile și planurile propuse vor "extrage valoarea 
maximă și utilitatea din toate materiile prime, produsele și deșeurile, încurajând 
economia de energie și reducând emisiile de Gaze cu Efect de Sera". Pachetul conținea 
propuneri care acopereau întreaga durată de viață a unui produs,  începând de la 
producție până la gestionarea deșeurilor și utilizarea deșeurilor ca materie prima. 
Peste 600 de milioane de euro au fost preconizate pentru a continua aceste activități. 
Pachetul conținea diverse activități și obiective cu termen de realizare  până în 2030. 
În termen de trei ani, 54 de acțiuni din acest plan au fost finalizate, iar lucrările sunt 
încă în desfășurare. 
 
În 2018 a fost lansat un nou pachet de economie circulară. Principalul său obiectiv este 
utilizarea plasticului și reducerea acestuia. În plus, o atenție deosebită este acordată 
celor 27 de materiale critice de pe piața noastră și modalităților de utilizare a acestor 
materiale într-un mod mai circular.  
“La 4 martie 2019, Comisia Europeană a adoptat un raport cuprinzător privind punerea 
în aplicare a Planului de acțiune pentru economia circulară.” Acest raport prezintă 
principalele realizări până în prezent și subliniază, de asemenea, provocările posibile 
în viitor. Scopul general este minimizarea impactului economiei asupra mediului. 
Acest raport prezintă principalele realizări până în prezent și subliniază, de asemenea, 
provocările posibile în viitor. 
Se poate observa că economia circulară este un subiect care este discutat pe scară 
largă la nivel european și se iau măsuri pentru implementarea acestui tip de model 
economic, astfel încât să se reducă impactul asupra mediului. 
Mai multe informații privind aspecte ale politicii UE în domeniul economiei circulare 
pot fi găsite pe pagina web a Comisiei Europene.  
 
  Repair, reuse, recycle 

ttp://www.europarl.europa.eu/news/en/headlines/economy/20151201STO05603/circular-economy-definition-importance-and-benefits
http://www.europarl.europa.eu/news/en/headlines/economy/20151201STO05603/circular-economy-definition-importance-and-benefits
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De ce este atât de important să separăm deșeurile? 

Un argument major în favoarea abordării economiei circulare este că realizarea unei 
lumi durabile nu necesită schimbări în calitatea vieții consumatorilor și nici nu 
necesită pierderi de venituri sau costuri suplimentare pentru producători și alți 
agenți economici. Argumentul este că modelele de afaceri circulare pot fi la fel de 
profitabile ca și modelele lineare și permit consumatorilor să se bucure de produse 
și servicii similare. Argumentul este că modelele de afaceri circulare pot fi la fel de 
profitabile ca și modelele lineare și permit consumatorilor să se bucure de produse 
și servicii similare. 

Ce este un deșeu pentru cineva este o resursă valoroasă pentru alții. 
O companie italiană Revet operează în domeniul reciclării și reciclează materiale 
plastice, aluminiu, oțel, sticlă, polilaminate precum tetrapak. 
Revet realizează economia circulară pentru una dintre cele mai dificile fracții, și anume 
componenta poliolefinică: ambalaje din plastic care nu sunt sticle. Acest material este 
transformat în profile destinate mobilierului urban sau în granule potrivite pentru 
turnarea de noi produse din plastic de înaltă calitate. 
Produsele sunt de o calitate foarte bună, întrucât în laboratoare se desfășoară muncă 
serioasă pentru a se asigura că produsul final, adică materialul utilizat pentru a 
produce ceva, este adecvat, de înaltă calitate și durabil. 
Unele dintre produsele finite fabricate din aceste materiale sunt: scaune, jucării pentru copii, 
mături, rame de ferestre și multe alte lucruri care pot fi făcute din plastic reciclat. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Ceea ce văd majoritatea oamenilor în cutiile de gunoi este doar vârful aisbergului 
material; produsul în sine conține în medie doar 5% din materiile prime implicate în 
procesul de fabricare și livrare a acestuia.” 
 Michael Braungart, Cradle to Cradle: Remaking the Way We Make Things 
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Cum să încercați să deveniți parte a economiei circulare? 
 
Economia circulară nu este numai pentru marile companii și marii producatori. Și voi 
puteți face o schimbare. Crearea de noi produse prin transformarea deșeurilor în 
materii prime. Da, este atât de ușor să faceți hârtie încât o puteți face acasă. 
Reciclarea hârtiei și a cartonului este la fel de importantă ca reciclarea plasticului sau 
a sticlei. Municipiul Mezdra din Bulgaria a inspirat tinerii să folosească materiile prime 
existente confecționând cărți lucrate manual dintr-o hârtie reciclată, astfel învățându-
i despre reciclare și importanța acesteia, ce sunt deșeurile de hârtie, de ce ar trebui 
redusă și de ce hârtia este o resursă atât de valoroasă.  
 

Faceți-vă propria hârtie acasă 

Rețeta confecționării manuale a propiei cărți din hârtie reciclată: 
Veți avea nevoie de - cadă sau castron, sită metalica, tifon și deșeuri de hârtie (cutii, 
deșeuri de birou, broșuri, ziare etc.). Pentru a o face mai interesantă, puteți să o 
decorați cu plante uscate sau să adăugați coloranți la cerere. 
Faceți acest lucru - tăiați deșeurile de hârtie în bucăți, lasați-le în apă peste noapte, 
veti avea o pastă, turnați-o  în sită, scurgeți apa, uscați și gata. 
Hârtia este pregătită pentru o a doua utilizare! 
Tinerii ar trebui să fie responsabilizați să utilizeze materialele existente și să fie creativi 
și să încerce să-și transforme ideile creative în idei de afaceri.  
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Puneti suflet in hartia pe care o faceti.” 
William Wordsworth 

  

Papermaking at home 

https://www.youtube.com/watch?v=AHq99UNOZlg&t
https://www.youtube.com/watch?v=AHq99UNOZlg&t
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Economie circulară și afaceri 
 
Modelele de afaceri specifice economiei circulare concep materiale is produse cu o 
viata utila indelungata pentru a obține valoarea maximă de la acestea. 
O abordare economică circulară asigură conditii pentru mentinerea in uz a 
materialelor la o valoare ridicata, cât mai mult posibil. Se axează pe restructurarea 
sistemelor de afaceri și economice, astfel încât deșeurile să fie "proiectate" de modul 
în care trăim. 
Este posibil ca toată lumea să creeze o afacere care să respecte principiile economiei 
circulare. 
Mica afacere TAUST a aflat cât de multă materie primă este folosită pentru a face 
lucruri noi în fiecare an. Și cât de mult din această materie valoroasă este aruncata în 
același timp. Ideea s-a născut - de ce nu încercăm să aplicăm principiile de reciclare, 
valorificare și zero deșeuri în procesul de confecționare al agendelor, folosind 
materialele existente, cu cât mai puține rămășițe posibil. A mers. 
Următoarele materiale sunt folosite pentru a crea agende având design unic: țesături 
vechi, coperți vechi de cărți, hârtie reciclată. Cu toate acestea, există câteva lucruri 
care sunt necesare, dar nu sunt produse în conformitate cu modelul economiei 
circulare, de exemplu firele și adezivul. 
Materialele existente sunt obținute în diverse moduri - oamenii le pot dona sau sunt 
cumpărate în magazine de caritate, magazine second hand. 
Creatorul de agende îi învață pe oameni, de asemenea, cum să le facă, astfel încât 
toată lumea să poată învăța să folosească ceea ce au acasă pentru a face ceva frumos 
și pentru a salva resursele limitate.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Oportunitățile mici sunt adesea începutul unor mari întreprinderi.” 
Demosthenes 
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Exemple de modele de afaceri cu economie circulară 

Închirierea și leasingul – închirierea sau leasingul de produse ca alternativă pentru 
cumpărare. 
Sistem performant  – producătorul își păstrează proprietatea asupra produsului și, 
prin urmare, are mai mult interes în producerea unui produs care durează. 
Returul încurajat – oferind un stimulent financiar sau de altă natură pentru returnarea 
produselor "utilizate". Produsele pot fi renovate și re-vândute. 
Modelul de gestionare a activelor – maximizarea duratei de viață a produsului și 
minimizarea achiziției noi, prin urmărirea activelor unei organizații, planificarea a ceea 
ce poate fi reutilizat, reparat sau redistribuit la o alta locatie. 
Consumul în comun – închirierea sau utilizarea in comun a produselor de catre 
persoane si/sau întreprinderi, adesea prin rețele de calculatoare care folosesc o 
arhitectură distribuită. 
Modelul  longeviv  –  produse  proiectate  pentru  o  viață  îndelungată,  susținute  de 
garanții și servicii de reparații de încredere. 
  

How to become a Green SME 
in a Circular Economy 

 

https://www.youtube.com/watch?v=V1Tszs48xCI
https://www.youtube.com/watch?v=V1Tszs48xCI
https://www.youtube.com/watch?v=V1Tszs48xCI
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Eco Artă 
 

Scopul Eco Artei este de a crește gradul de conștientizare  a chestiunilor de mediu. Eco 
Arta este modul în care comunitățile scot in evidneta problemele de mediu prin 
instalații de artă, meșteșuguri și obiecte de artă bazate pe deșeuri de plastic, dans, 
muzică, spectacole de stradă,  flashmobs etc. 

Ca exemplu, folosim Proiectul Plastic Food, care este o instalație de arta  care se 
concentrează pe durabilitatea ecologică și ecologia globală datorită impactului său 
vizual: eco-baloti de deșeuri de materiale, cântărind de la 60 kg până la 500 kg, 
amplasate în diferite locuri obișnuite, atât în mediul rural cât și urban. Reducerea 
deșeurilor reprezintă o prioritate astăzi. Invazia ambalajelor, cultura utilizarii unice și 
noile stiluri de viață conduc la creșterea producției de deșeuri.  

Proiectul dorește să disemineze un mesaj simplu: este necesar să se reducă producția 
de deșeuri, pornind direct de la oameni prin implicarea lor prin emoții. Oamenii sunt 
uimiți de ceea ce  găsesc în pana mai ieri gunoi până și de care uitasera deja. Proiectul 
dorește să sporească gradul de conștientizare a consumului responsabil și respectuos.  

Conceptul de bază este că pământul este casa noastră și suntem responsabili pentru 
aceasta. Viziunea unui viitor posibil poate crea un impact puternic, deoarece oamenii 
nu realizeaza  cantitatea reala  de gunoi produsa. Dar dacă gunoiul le este prezentat, 
sunt afectati atât pe plan vizual cât și emoțional. De fapt, am creat deja o insulă din 
plastic în ocean și se pare că plasticul are propria sa viață. E timpul sa facem ceva. 

În cadrul proiectului, la Brăila a avut loc concursul de postere și infografice pentru  
elevi, câștigătoare fiind lucrarea "Soluția la poluare", care a introdus problema poluării 
cu plastic. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Arta, libertatea și creativitatea vor schimba societatea mai repede decât o va face 
politica.”  Victor Pinchuk 
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Recomandați soluții lucratorilor de tineret 
 

Tranziția către o economie circulară este una dintre cele mai mari provocări pentru a 
crea o societate mai durabilă. Această tranziție necesită filosofie circulară, creativitate 
și o abordare interdisciplinară și considerente de mediu. 
 

În prezent, majoritatea producției mondiale se bazează pe un model de economie 
liniară, și anume, produ- folosește - aruncă. Cu toate acestea, nu putem continua 
astfel. Este foarte important să înțelegem că deșeurile reprezintă o resursă valoroasă 
care trebuie păstrată în economie, nu doar aruncată și depozitată în gropi de gunoi. 
Făcând acest lucru, am începe să ne gândim în cercuri și să identificăm modalități de 
utilizare a deșeurilor ca resursă valoroasă si cum să dezvoltăm afaceri creand cat mai 
putine deșeuri posibile. Acum luăm direcția liniară și mergem și mai departe. Exact din 
acest motiv este necesar să se adopte o abordare Cradle-to-Cradle ("de la leagăn la 
leagăn") - frază inventată de Walter R. Stahel în anii 1970 și popularizată de William 
McDonough și Michael Braungart în cartea lor cu același nume din 2002. Abordarea 
Cradle-to-Cradle "încearcă să creeze tehnici de producție care nu sunt doar eficiente, 
ci sunt, în esență, fără deșeuri". De asemenea, ne face să gândim neconvențioal și să  
inventăm soluții alternative și modalități de funcționare. 
 

Cradle to Cradle celebrează abundența; recunoaște că oamenii, la fel ca furnicile și 
copacii, sunt abundenți și au un impact mare asupra mediului lor. Provocarea este ca 
acest impact să fie unul pozitiv și vă invităm să vă alăturați acestei provocări! 
 

Schimbările trebuie să înceapă nu numai la nivel politic, ci și la nivelul fiecăruia dintre 
noi. Fiecare dintre noi poate face alegeri durabile și poate promova economia 
circulară, prin introducerea unor schimbări practice în viața noastră de zi cu zi și prin 
informarea noastră și a altora despre aceste probleme. Este important să educăm 
tinerii cu privire la aceste probleme și, mai important, vcu privire la companiile 
existente, care reprezintă un exemplu perfect de economie circulara și de grija fata de 
Pământului. Împreună ne putem inspira reciproc pentru a face ceva grozav pentru casa 
noastră. Să avem grijă de aceasta, făcând alegeri durabile. 
 

Cărți pentru a inspira gândirea verde: 
 

• Cradle to Cradle: Remaking the Way We Make Things, by Michael 
Braungart, New York: North Point Press, 2002 

• The Blue Economy: 10 Years, 100 Innovations, 100 Million Jobs, by Gunter Pauli, 
New Mexico: Paradigm Publications, 2010 

• Waste to Wealth – The Circular Economy Advantage, by Peter Lacy and Jakob 
Rutqvist, UK: Palgrave Macmillan, 2000 

https://www.amazon.com/Cradle-Remaking-Way-Make-Things/dp/0865475873
https://www.amazon.com/Blue-Economy-10-Years-Innovations-Million/dp/0912111909/ref=sr_1_fkmrnull_1?keywords=The+Blue+Economy%3A+10+Years%2C+100+Innovations%2C+100+Million+Jobs&qid=1555345262&s=books&sr=1-1-fkmrnull
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Echipa de proiect, informații de contact 
 

 

LETONIA – Ecological Future Education 
info@efe.lv  
Linda Sirmā 
www.efe.lv  

 
BULGARIA – Balkanska Agenciya za Ustoychivo Razvitie 
info@balkanagency.org  
Anna Lalkovska 
www.balkanagency.org 

 
ITALIA – Plasticfood project centro culturale ed artistico 
info@plasticfood.it 
Pierluigi Monsignori 
www.plasticfood.it 

 
ROMÂNIA – Asociatia InitiativaCetatenilorSeniori  
valexa2do@yahoo.com 
Viorica Alexandru 
https://www.facebook.com/groups/HOPERomania 

 
  

mailto:info@efe.lv
http://www.efe.lv/
mailto:info@balkanagency.org
http://www.balkanagency.org/
mailto:info@plasticfood.it
http://www.plasticfood.it/
mailto:valexa2do@yahoo.com
https://www.facebook.com/groups/HOPERomania


  

Referințe 
 

1. Closing the loop, New circular economy package (2016), available at: 

http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/BRIE/2016/573899/EPRS_BRI%28

2016%29573899_EN.pdf 

2. Circular economy: definition, importance and benefits, available at: 

http://www.europarl.europa.eu/news/en/headlines/economy/20151201STO05603/

circular-economy-definition-importance-and-benefits 

3. Explainer: The Circular Economy available at: 

https://www.youtube.com/watch?v=2kzCOW99szU 

4. Introduction to Cradle to Cradle, available at:    

https://www.youtube.com/watch?v=QMsF1P-_vWc 

5. Re-thinking Progress: The Circular Economy, available at: 

https://www.youtube.com/watch?time_continue=31&v=zCRKvDyyHmI 

6. Greenlamp Reciclare_EN_Film Prezentare Companie, available at: 

https://www.youtube.com/watch?v=ahHcEmp9a0E 

7. What is the circular economy? | CNBC Explains, available at: 

https://www.youtube.com/watch?v=__0Spwj8DkM 

8. Closing the loop: Commission adopts ambitious new Circular Economy Package 

to boost competitiveness, create jobs and generate sustainable growth, available at: 

http://europa.eu/rapid/press-release_IP-15-6203_en.htm 

9. Implementation of the Circular Economy Action Plan, available at: 

http://ec.europa.eu/environment/circular-economy/index_en.htm 

10. Proposal for a Directive of the European Parliament and of the Council on the 

reduction of the impact of certain plastic products on the environment, available at: 

http://ec.europa.eu/environment/circular-economy/pdf/single-

use_plastics_proposal.pdf 

11. Proposal for a Regulation of the European Parliament and of the Council on 

minimum requirements for water reuse, available at: 

http://ec.europa.eu/environment/water/pdf/water_reuse_regulation.pdf 

12. Papermaking at home - Recycle paper, available at:  

https://www.youtube.com/watch?v=AHq99UNOZlg&t=  

13. What are circular economy business models? Available at: 

https://www.zerowastescotland.org.uk/content/what-are-circular-economy-

business-models 

14. How to become a Green SME in a Circular Economy, available at: 

https://www.youtube.com/watch?v=V1Tszs48xCI 

15. Cradle to Cradle: Remaking the Way We Make Things, by Michael 

Braungart, New York: North Point Press, 2002; 

16. The Blue Economy: 10 Years, 100 Innovations, 100 Million Jobs, by Gunter Pauli, 

New Mexico: Paradigm Publications, 2010; 

17. Waste to Wealth – The Circular Economy Advantage, by Peter Lacy and Jakob 

Rutqvist, UK: Palgrave Macmillan, 2000. 

 

http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/BRIE/2016/573899/EPRS_BRI%282016%29573899_EN.pdf
http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/BRIE/2016/573899/EPRS_BRI%282016%29573899_EN.pdf
http://www.europarl.europa.eu/news/en/headlines/economy/20151201STO05603/circular-economy-definition-importance-and-benefits
http://www.europarl.europa.eu/news/en/headlines/economy/20151201STO05603/circular-economy-definition-importance-and-benefits
https://www.youtube.com/watch?v=2kzCOW99szU
https://www.youtube.com/watch?v=QMsF1P-_vWc
https://www.youtube.com/watch?time_continue=31&v=zCRKvDyyHmI
https://www.youtube.com/watch?v=ahHcEmp9a0E
https://www.youtube.com/watch?v=__0Spwj8DkM
http://europa.eu/rapid/press-release_IP-15-6203_en.htm
http://ec.europa.eu/environment/circular-economy/index_en.htm
http://ec.europa.eu/environment/circular-economy/pdf/single-use_plastics_proposal.pdf
http://ec.europa.eu/environment/circular-economy/pdf/single-use_plastics_proposal.pdf
http://ec.europa.eu/environment/water/pdf/water_reuse_regulation.pdf
https://www.youtube.com/watch?v=AHq99UNOZlg&t=
https://www.zerowastescotland.org.uk/content/what-are-circular-economy-business-models
https://www.zerowastescotland.org.uk/content/what-are-circular-economy-business-models
https://www.youtube.com/watch?v=V1Tszs48xCI
https://www.amazon.com/Cradle-Remaking-Way-Make-Things/dp/0865475873
https://www.amazon.com/Blue-Economy-10-Years-Innovations-Million/dp/0912111909/ref=sr_1_fkmrnull_1?keywords=The+Blue+Economy%3A+10+Years%2C+100+Innovations%2C+100+Million+Jobs&qid=1555345262&s=books&sr=1-1-fkmrnull
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