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Despre IRCEM  



3REUSE - Creative use of waste for a circular economy  
2018-2-RO01-KA105-049963  

proiect cofinanțat prin programul Erasmus+ al Uniunii Europene 

• 30 de tineri, 18-30 ani 

• Durată proiect: 7 luni, 
01.09.2018 – 31.03.2019 

• Schimbul de tineri a avut loc 
între 1 și 12 noiembrie 2018, 
în Moldovenești.  

• Scop: Responsabilizarea 
tinerilor, reducerea impactului 
negativ asupra mediului și 
protejarea mediului. 

IRCEM 
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Primăria Mihai Viteazu 
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Rezultate  Educarea tinerilor 
în asentimentul 

economiei circulare 

Responsabilizarea 
tinerilor față de 

mediul înconjurător 

Dezvoltarea 
spiritului eco- 
antreprenorial  

Atelier de reciclare 
a lemnului  

Atelier de reutilizare 
a materialelor 

textile  

Atelier de refolosire 
a materialelor 

plastice 

Practici de Zero 
Waste Living - 

reducerea risipei 
alimentare 

Atelier de creație 
pentru transpunerea 

deșeurilor în artă 

Expoziţie cu 
materialele realizate 

din deşeuri 

Salina Turda - 
vizită de studiu 

Sigurec - colectare 
selectivă a deşeurilor 

Pata Rât –
gestionarea grapei 

de gunoi 

Stilizarea prin reciclare ecologică a locului de joacă pentru copii 
din localitatea Cheia, comuna Mihai Viteazu  

(cu materiale reciclate, reutilizate şi recondiționate) 

  



Parc CHEIA,  
com. Mihai Viteazu 

Situația inițială  
 



WOOD WORKSHOP PLASTIC WORKSHOP TEXTILES WORKSHOP 



Situația actuală  



Reportaj TVR Cluj – Artă din deșeuri 

https://www.facebook.com/tvrcluj/videos/256533901701423/ 



CERCurban - 3REUSE pentru o economie circulară integrată 
 

CERCurban  
Susţinerea accesului cetăţenilor la un mediu 

urban sănătos prin responsabilizarea acestora 
faţă de colectarea selectivă a deşeurilor 

 



Coordonator:  
 

Institutul pentru Cercetări în Economie 
Circulară şi Mediu “Ernest Lupan”– IRCEM 
 
Parteneri: 
 

Primăria Cluj-Napoca 

Facultatea de Știința și Ingineria Mediului, 

Universitatea Babeș-Bolyai 

Rosal Grup 

Brantner Veres 

Greentech  

Ecotic 

Asociația Coaliția pentru Economia Circulară 

(CEC) 



Scop:  

Informarea şi educarea populaţiei din Municipiul Cluj-Napoca cu privire la implementarea noilor 
reglementări legislative în domeniul deșeurilor reciclabile și deșeurilor de ambalaje - Legea 
nr.31/2019 (privind OUG 74/2018), Ordinul 1271/2018 și Ordinul nr. 1362/2018.  

Obiectivele proiectului: 
 

O1- Realizarea unei analize privind 
comportamentul populaţiei din localitatea 
Cluj-Napoca vis-à-vis de colectarea 
selectivă a deșeurilor la sursă. 
 

O2- Promovarea educaţiei ecologice în 
rândul populaţiei din Cluj-Napoca cu 
privire la problematica colectării selective 
şi a reciclării deșeurilor.  

Beneficiarii proiectului: 
 

Reprezentanţii asociaţiilor de proprietari 

Populaţia locativă (rezidenți și nerezidenți) 

Elevi din învăţământul gimnazial şi liceal 

Studenţi 

Autorităţile locale 

Asociaţii studenţeşti şi de tineret 

Mediul de afaceri din Regiunea de NV 



 

Contact IRCEM: 
Elena-Simina LAKATOS 

Vă mulțumesc 
pentru atenție! 

office@ircem.ro 

Calea Dorobanților, nr.71-
73, 400609 Cluj-Napoca, 
România 

mailto:office@ircem.ro

