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 “Coșul tău este comoara mea” 

Ce au în comun periuțele de dinți, cutiile de spumă PU și cutiile de băuturi vechi? 

Acestea sunt trei din cele nouă exemple de bune practici din economia circulară 

prezentate de proiectul european MOVECO în noua sa broșură. 

Bistrița, România, 19 decembrie 2017 - Broșura engleză intitulată "Coșul tău este comoara 

mea" prezintă produse și modele de afaceri care pun deja în practică cu succes economia 

circulară. Acestea servesc drept modele pentru companii și le încurajează să se angajeze în 

acest subiect: închiderea ciclurilor materiale, evitarea deșeurilor, utilizarea materiilor prime 

secundare, protejarea resurselor - în același timp economisind bani sau dezvoltând noi idei 

de afaceri. 

Gândiți-vă în cicluri - de la economia liniară la cea circulară 

În economia tradițională, liniară ("economy throwaway"), produsele sunt de obicei incinerate 

sau aruncate într-un depozit de deșeuri după utilizare. Ca urmare, resursele și materialele 

din aceste produse sunt pierdute. În schimb, economia circulară are drept scop închiderea 

ciclurilor materiale - începând deja cu dezvoltarea produselor. Sunt necesare produse care 

pot fi ușor reutilizate, partajate, reparate și reciclate într-un mod ecologic. De exemplu, 

cafeaua poate fi transformată în stilouri și țesături vechi în pungi noi. Reutilizarea lucrurilor 

uzate devine la moda: păstrează resursele pe termen lung și contribuie la prevenirea 

pierderilor.  

"Exemplele celor mai bune practici din broșura MOVEO prezintă beneficiile gândirii circular. 

Încheierea ciclurilor de materiale este esențială pentru un viitor durabil pe planeta noastră ", 

spune Grit Ackermann, coordonator al proiectului MOVECO. "Exemplele sunt doar o mică 

selecție - proiectul publică mai multe pe site-ul său. MOVECO oferă, de asemenea, părților 

interesate din domeniul politic, al afacerilor și al societății materiale cu privire la 

implementarea economiei circulare ca un set de instrumente. " 

Broșura este disponibilă online la  http://www.interreg-danube.eu/approved-

projects/moveco/section/best-practice  

Alte publicații ale proiectului vor urma în curând, referitoare, de exemplu, la setul de 

instrumente sau informații suplimentare privind conceptele dezvoltate. 
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Proiectul european MOVECO vizează promovarea economiei circulare în regiunea 

Dunării 

Finanțat în cadrul Programului Transregional Interreg al Dunării al Uniunii Europene, 

MOVECO este un proiect care atrage atenția asupra economiei circulare în rândul 

companiilor, instituțiilor de cercetare, autorităților publice, instituțiilor de dezvoltare 

economică și cetățenilor. Din decembrie 2016, doisprezece parteneri de proiect și patru 

parteneri strategici din zece țări au colaborat pentru a promova cunoașterea economiei 

circulare și pentru a îmbunătăți condițiile cadru pentru produsele circulare și modelele de 

afaceri din regiunea Dunării. Proiectul este coordonat de Camera de Comerț și Industrie a 

Sloveniei. Din România partener in proiect este Camera de Comerț și Industrie Bistrița-

Năsăud. 

Informatii suplimentare 

http://www.interreg-danube.eu/approved-projects/moveco/section/best-practice 
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