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Economie liniară    Economia circulară 

Sursa: programul guvernului olandez de transformare a economiei liniare, într-o economie circulară 
https://www.government.nl/topics/circular-economy/from-a-linear-to-a-circular-economy 
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Ce furnizeză EC? 

• Materiale nepericuloase 

• Reutilizarea materialelor 

• Energii regenerabile 

• Gestionarea apei 

• Corectitudine socială 

 

 

 

 



Economia circulară și orașele verzi  

• Economia circulară în orașe  

 – interesantă și provocatoare 

~ 70 % din populația globului până în 2050 (UN) 

- 75% din resursele naturale globale și 80% din oferta 
globală de energie sunt consumate în orașe (UNEP-DTIE, 
2012). 

 

• Orașe – schimbări climatice  

(inundații, secetă, furtuni)  



Provocările legate de mediu la nivel de oraș 

• Tranziția energetică 

• Transportul  

• Construcțiile 

• Apa 

• Deșeurile 



EC în orașe 

• EC este interesantă la nivel de oraș din mai multe motive.  

• De exemplu, "substanțele nutritive" tehnice și biologice devin 
agregate în limitele orașului și pot fi găsite în cantități care 
merită exploatate prin mineritul urban (Li, 2015).  

• În plus, părțile interesate sunt strâns din punct de vedere 
geografic și acest lucru poate contribui la colaborarea pentru 
a închide buclele de resurse (Morlett, 2014). 

 



Scurt istoric privind EC și dezvoltarea 
urbană 
• Deși pare un concept nou, EC a apărut treptat în dezvoltarea 

orașelor. 

• 1862, Simmonds – creșterea economică & generarea deșeurilor. 

• În 1966, Boulding a atras atenția asupra limitelor fizice ale 
resurselor naturale ale planetei. 

• Benyus (1997) introduce conceptul de biomimetică  

• Braungart și McDonough (2009) și-au dezvoltat conceptul de 
sisteme de leagăn-leagăn, care promovează separarea materialelor 
biologice de cele tehnice pentru a le recupera, reutiliza sau 
reconverti unui scop diferit, de cel inițial. 

• Originea EC apare mai ales în conceptele ecologiei industriale. 

 



Strategie  Descriere 

Dezvoltarea cunoștințelor - educație, informare și conștientizare. 
- proiect pilot în orașe ce implică deseori colaborarea cu 
o instituție legată de cunoaștere (de ex. universitatea). - 
- informații sau de a dezvolta cunoștințe despre EC, 
fluxurile materiale 

Platforme de colaborare -cooperări între părți interesate: guvern, întreprinderi 
și dezvoltatori de cunoștințe, industrie  
- valorificarea expertizei și rețelelor partenerilor. 

Scheme de suport de 
afaceri 

- sprijinirea întreprinderilor și antreprenorilor locali în 
dezvoltarea de propuneri de afaceri inovatoare (EC) sau 
în noi inițiative (circulare).  

Cadre de reglementare - factorii de decizie politică utilizează regulile și 
reglementările pentru a facilita întreprinderile, 
dezvoltatorii de cunoștințe, cetățenii sau platformele de 
colaborare în dezvoltarea EC în oraș. 

Achiziții și infrastructură -proiecte în care factorii de decizie politică utilizează 
puterea de cumpărare și de licitație pentru dezvoltarea 
în continuare a EC 

Cadru fiscal -crearea de stimulente financiare pentru o EC; cum ar 
fi creșterea impozitelor pe materiale prime, scăderea 
impozitelor pe forța de muncă, taxele pe CO2 și 
creșterea taxelor la incinerare sau la depozitarea 
deșeurilor.  

Tabel 1 - 
Tipurile de 
intervenție 
politică urbană 
circulară, 
adaptate după 
EMF (2015).  
 
(Sursa: 
Delivering the 
Circular 
Economy: A 
Toolkit for 
Policymakers 



Cadrul conceptual al unui oraș circular 

Schimbarea de sus în jos este o schimbare de tip instituțional (autorități locale), cum ar fi 
deciziile strategice și politice, inclusiv proiectele de parteneriat public-privat implicate în 
dezvoltarea și facilitarea inițiativelor de piață. 
Schimbarea de jos în sus descrie mișcările sociale și inovația socială, inițiativele și activitățile 
antreprenoriale inițiate și conduse de societatea civilă, ONG-uri, comunități și întreprinderi 
(Krauz 2016, Pomponi și Moncaster 2016, Ghiselliniet al., 2015, Lieder și Rashid, 2016). 

Fig.1. Cadrul urban 

circular, adaptat 

după cadrul ReSOLVE 

(EMF, 2015). 

Sursa: Delivering the 

Circular Economy: A 

Toolkit for 

Policymakers, 

Available at: 

https://www.ellenma

carthurfoundation.or

g/publications 



Principiile 
orașului 
circular 

Schimbarea de sus în jos Schimbarea de jos în sus 

Refacere /  
regenerare 

Utilizarea acoperișurilor verzi ca terenuri 
solare, cu spațiu verde îmbunătățind 
biodiversitatea și calitatea aerului. 

Achiziționarea personală de energie 
regenerabilă; panouri solare, 
agricultură urbană, mobilitatea 
electrică sau producere de biogaz. 

Participație Inovație politică pentru a sprijini economia 
colaborativă,prin reglementarea acțiunile de 
împărțire, și fiscalizare care stimulează 
partajarea. 

Cars sharing, partajarea aparatelor 
(mașini de spălat, unelte), repararea 
(repair cafes), reutilizare pentru 
îmbrăcăminte, mobilier, vehicule, 
aparate. 

Optimizare Folosind datele colectate privind fluxurile de 
trafic, eficiența transportului major al orașelor 
poate fi optimizată, scăzând congestia. 
Instalarea iluminatului inteligent cu LED-uri în 
întreg orașul pentru a economisi energie. 
Reamenajarea clădirilor vechi pentru a crește 
eficiența energetică. 

Laboratoare inteligente pentru 
cetățeni, laboratoare Fab*, rețele 
inteligente, comunități inteligente. 

Buclă Colectarea și reciclarea deșeurilor, încălzirea 
centralizată, economia bazată pe principii 
naturale, logistica inversă, adică reutilizarea 
produselor și materialelor. 

Inițiative comunitare de reciclare, 
inițiative de upcycling, bio digestoare 
comunitare. 

Virtualizare Ghișeu virtual pentru primării. Transportul 
public autonom și transportul semi-privat, 
cum ar fi taxiurile. 
Virtualizarea bibliotecilor publice, arhivelor, 
informațiilor juridice. O municipalitate fără 
utilizarea de documente și acte printate. 

Platforme digitale conduse de 
comunitate, climat de monitorizare 
științific cetățenesc. 

Schimb Procese și materiale circulare în 
construcții/demolări, transport public cu 
funcționare electrică, procurarea mobilierului 
circular de birou. 

Mobilitate electrică, piețe organice și 
locale (superferme), eco-fashion, e-
reder. 

Table 3 - Principiile 

orașului circular explicate - 

adaptate din cadrul 

ReSOLVE după EMF 

(2015). 

 

Sursa: Delivering the 
Circular Economy: A 
Toolkit for Policymakers 

*Lab Fab este o platformă 
tehnică de prototipare 
pentru inovare și invenție, 
oferind stimulente pentru 
antreprenoriatul local. Un 
laborator Fab este, de 
asemenea, o platformă 
pentru învățare și inovare: 
un loc de joc, de a crea, de 
a învăța, de a îndruma, de 
a inventa. 



Fig 2. Harta proiectului unui 

oraș circular adaptată din 

cadrul urban circular și EMF 

(2015) cu exemple 

(Sursa: Sharon Prendeville, 

Emma Cherim, Nancy 

Bocken, Circular Cities: 

Mapping Six Cities in 

Transition, 2018, 

https://doi.org/10.1016/j.eis

t.2017.03.002) 

https://doi.org/10.1016/j.eist.2017.03.002
https://doi.org/10.1016/j.eist.2017.03.002


Economie circulară vs sustenabilitate 

• Responsabilii politici din orașe se luptă cu relația ambiguă 
dintre conceptele de orașe circulare și orașele durabile, 
încercând să articuleze în mod clar această relație.  

 

• Conceptele sunt adesea folosite în același context, iar 
planurile EC ale majorității orașelor fac parte dintr-un plan 
de sustenabilitate.   



"Orașele viitorului nu 
sunt durabile fără 
circularitate. Orașele 
viitorului vor fi orașe care 
sunt circulare ".  



Rotterdam & economia circulară 

• BlueCity este un incubator pentru 
antreprenorii EC din și în jurul 
Rotterdamului.  

• Hub-ul este situat într-o piscină pustie și cu 
ajutorul unei comunități dinamice (de 
antreprenori, cercetători, vecini, guvern și 
educație)  

• Terenul este folosit de 30 de companii 
inovatoare, circulare care leagă fluxurile de 
deșeuri.  

• S-a creat un exemplu tangibil și inspirator 
pentru economia circulară, închiderea 
buclelor și construiția orașului și economia 
viitorului. 

Rotterdam incubator pentru 
antreprenorii economiei circulare 
Sursa: https://www.bluecity.nl/about-
bluecity/ 
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Conceptul de ”oraș circular” 

• Viziunea tipică largă a orașului circular reflectă modul în care 
oamenii percep un oraș circular.  

• Conceptul de EC este cooptat în mod divers între viziunile 
orașului inteligent și strategiile de durabilitate.  

• Factorii politici au uneori păreri diverse despre aspectele 
conceptuale ale sistemului (urban) EC și fiecare are un punct de 
vedere propriu asupra sensului acestui concept, variind de la  
ambiții strategice (în mod efectiv o viziune de sustenabilitate 
contemporană), la a fi un concept de nișă inclus în fenomenul 
orașului inteligent.  



Orașul viitorului 

• O înțelegere clară  a EC și a manifestărilor sale într-un oraș 
este necesară pentru inițierea eficientă și în concordanță cu 
proiectele EC cu impactul unei strategii viitoare a orașului 
(Kennedy et al., 2011).  

• Durabilitatea urbană se referă la reziliență și viabilitate a 
infrastructurii și tehnologiei orașului.  

• În lumina acestui fapt, conceptul de oraș circular este un 
element al obiectivului mai mare de a dezvolta un oraș care 
să facă față provocărilor viitorului.  



Un oraș circular = un oraș care aplică 
principiile EC pentru a închide buclele 
de resurse + în parteneriat cu părțile 
interesate ale orașului (cetățeni, 
comunitate, întreprinderi și părțile 
interesate din domeniul cunoașterii), 
pentru a-și realiza viziunea, așadar un 
oraș care să facă față provocărilor 
viitorului. 



Orașele 
viitorului 

Orașe în Europa care și-au 
asumat circularitatea: 

Amsterdam, Rotterdam, 
Barcelona, Glasgow, Haga, 
Haarlemmermeer Sursa: 

https://progrss.com/sustainability/20170330/
glasgow-city-circular-initiative/ 
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Vă mulțumesc pentru 
atenție! 

Cluj, 29 martie 2019 


