
 

 

 
IO1_Buna practica 01_Albania 

Accesorii din blugi reciclati 
Categorie Informatii 

Scurta descriere Productie si vanzare genti de cumparaturi si 
accesorii din blugi reciclati 

Nume Accesorii din blugi reciclati 
Contact +355694666205 

https://www.facebook.com/Recycle-JEANS-
744662942234563 

Deseu folosit Blugi uzati 
Produs/e Genți din blugi și accesorii, cum ar fi fete de 

masă, suport pentru oale, genti pentru cărți etc. 
Grup tinta Adulți, copii, supermarketuri și centre 

comerciale. 
Scurta descriere a procesului de 

transformare a deseurilor în 
produs/e 

Atelierul a fost finanțat inițial de o fată care a 

îndrăznit să vină cu o idee nouă privind 

reciclarea. Totul a plecat de la un coș de 

reciclare, care avea în interior blugi folosiți de 

toate tipurile. Împreună cu echipa a fost posibilă 

crearea unei noi funcții a acestor deșeuri prin 

crearea de genți și accesorii de blugi. 
Timp de implementare 

Scurt(<6luni), Mediu(>6luni to <12 luni) 
sau Lung (> 12 luni). 

Lung 

Cost de implementare  
Scazut (fara costs pana la < 10000 euro) 

Mediu (>10000 euro pana la <50000 
euro) sau  Ridicat (> 50000 euro). 

Scăzut 

Nivel de implementare 
Strategic sau  Operational 

Operaţional 

                  

https://www.facebook.com/Recycle-JEANS-744662942234563
https://www.facebook.com/Recycle-JEANS-744662942234563
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IO1_Buna practica 02_Albania 
Colectia “Oclectic” din sticla reciclata 

Categorie Informatii 
Scurta descriere Sticle, borcane si alte recipiente din sticla sunt 

desenate si decorate cu ornamente care dau 
fiecarei sticle, borcane sau alt recipient o noua 
viata.  

Nume Colectia “Oclectic” din sticla reciclata 
Contact https://www.facebook.com/Oclectic?ref=py_c  

oclectic@gmail.com 
Deseu folosit Sticle de sticlă, borcane și alte recipiente de 

sticlă 
Produs/e Vaze si diverse recipiente decorative din sticla 

Grup tinta Adulti, copii 
Scurta descriere a procesului de 

transformare a deseurilor în 
produs/e 

Toate operele de artă „Oclectice” sunt realizate 

în întregime manual. Lucrarea incepe cu 
curatarea recipientului in interior si exterior si 
continua cu pregatirea suprafetei, in functie de 
materialele ce urmeaza a fi folosite, pentru a 
asigura o aderenta corespunzatoare, si in 
consecinta, durabilitate si longevitate pe care ea 
le garanteaza. Fiecare piesă de artă „Oclectică” 

este unica, etichetată, semnată, cu număr și data. 

Printre toată gama largă de astfel de produse este 

o colecție cu motive tipice etnice albaneze, 

inspirate de costumele naționale atât de diverse, 

fără nicio selecție de zone în special. Colecția a 

fost făcută pentru atmosfera festivalului popular 

Gjirokastra. 
Timp de implementare 

Scurt(<6luni), Mediu(>6luni to <12 luni) 
sau Lung (> 12 luni). 

Scurt 

Cost de implementare  
Scazut (fara costs pana la < 10000 euro) 

Mediu (>10000 euro pana la <50000 
euro) sau  Ridicat (> 50000 euro). 

Scăzut 

Nivel de implementare 
Strategic sau  Operational 

Operaţional 

 
 
 
 

https://www.facebook.com/Oclectic?ref=py_c
mailto:oclectic@gmail.com
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IO1_Buna practica 03_Albania 

Agentia AULEDA 
Categorie Informatii 

Scurta descriere Agenția AULEDA consolidează și promovează o 

dezvoltare durabilă și cuprinzătoare a districtului 

Vlora. 
Nume Agentia AULEDA 

Contact  auledavlore@gmail.com  
+355 33 403 237 

Deseu folosit Hârtie, material plastic și sticlă 
Produs/e Vaze de flori, vaze si sticle decorative, instalatii 

artistice, abajururi etc. 
Grup tinta Adulti, copii. 

Scurta descriere a procesului de 
transformare a deseurilor în 

produs/e 

Agenția nu numai că se angajează în reciclare în 

sine, dar a făcut și parte din implementarea 

proiectelor despre reciclare. Reciclarea se face în 
cooperare cu companiile de reciclare EMAUS și 

ONG-ul „Diferit, dar egal”. Aceștia menționează 

efectele foarte pozitive ale reciclării în ambele 

aspecte, sentimentele pozitive în ceea ce privește 

valoarea financiară și reducerea costurilor și mai 

ales aspecte strategice, precum contribuția 

pozitivă pe care o aduce la reducerea deșeurilor 

și protecția mediului.. 
Timp de implementare 

Scurt(<6luni), Mediu(>6luni to <12 luni) 
sau Lung (> 12 luni). 

Mediu 

Cost de implementare  
Scazut (fara costs pana la < 10000 euro) 

Mediu (>10000 euro pana la <50000 
euro) sau  Ridicat (> 50000 euro). 

Mediu 

Nivel de implementare 
Strategic sau  Operational 

Strategic 

                

mailto:auledavlore@gmail.com
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IO1_Buna practica 04_Albania 
Arta si reciclare plastic 

Categorie Informatii 
Scurta descriere Propunerea și-a propus să introducă una dintre 

cele mai inovatoare acțiuni pentru a depăși 

problema foarte complexă a poluării mediului și 

a utilizării/reciclării deșeurilor. 
Nume Arta si reciclare plastic 

Contact http://www.nature.al/about.html 
Deseu folosit Plastic  

Produs/e Vaze si diverse obiecte decorative 
Grup tinta Adulti, copii 

Scurta descriere a procesului de 
transformare a deseurilor în 

produs/e 

Printre obiectivele proiectului: reducerea 
efectelor negative asupra mediului și încurajarea 

activităților economice ecologice; creșterea 

gradului de conștientizare a publicului cu privire 

la importanța, protecția și promovarea mediului 

și a patrimoniului natural. Proiectul a avut un 

impact asupra prevenirii daunelor mediului, 
curățarea zonei și utilizarea deșeurilor de plastic 

în scopuri artistice și economice. Au fost 

verificate și promovate aproximativ 20 de creații 

inovatoare, permițând vizitatorilor să exploreze 

modul tradițional de reciclare și, în același timp, 

să îl asocieze cu numeroase opere de artă. Unele 

plastice au fost servite ca material în unitatea de 
frumusețe și estetică de până la 15 artizani din 

zona proiectului.  
 

Timp de implementare 
Scurt(<6luni), Mediu(>6luni to <12 luni) 

sau Lung (> 12 luni). 

Scurt 

Cost de implementare  
Scazut (fara costs pana la < 10000 euro) 

Mediu (>10000 euro pana la <50000 
euro) sau  Ridicat (> 50000 euro). 

Mediu 

Nivel de implementare 
Strategic sau  Operational 

Strategic 

 
 
 
 

http://www.nature.al/about.html
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IO1_Buna practica 01_Grecia 
Bijuterii tech 

Categorie Informatii 
Scurta descriere Bijuterii realizate din piese de computer folosite. 

 
Nume Bijuterii Re-lak tech 

Contact e-mail: info@re-lak.com 
https://re-lak.com/ 

Deseu folosit Piese de computer precum plăci de bază, hard 

disk, sursă de alimentare a computerului etc. 
  

Produs/e Bijuterii 
 

Grup tinta Adulti, copii. 
 

Scurta descriere a procesului de 
transformare a deseurilor în 

produs/e 

Totul începe prin curățarea plăcilor de bază de 

condensatori, reactanțe etc. pentru a fi netedă. 
Ulterior, creatorul decide ce modele va tăia din 

fiecare parte a plăcii de bază, astfel încât să poată 

evita risipa și să le folosească la maximum. 

Piesele care pot fi redundante sunt folosite în alte 
opere de artă pe care creatorul le oferă. În 
continuare, desenele care au fost tăiate sunt 

netezite și acoperite cu sticlă lichidă sau 

înconjurate cu argint, în funcție de tipul de 

bijuterii pe care este desemnată designul. 

Exemple de bijuterii sunt: inele, cercei, 
pandantive, papioni, butoni, broșe, brelocuri.  
 

Timp de implementare 
Scurt(<6luni), Mediu(>6luni to <12 luni) 

sau Lung (> 12 luni). 

Scurt 
 

Cost de implementare  
Scazut (fara costs pana la < 10000 euro) 

Mediu (>10000 euro pana la <50000 
euro) sau  Ridicat (> 50000 euro). 

Scăzut 

Nivel de implementare 
Strategic sau  Operational 

Operaţional 

 
 
 
 

mailto:info@re-lak.com
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IO1_Buna practica 02_Grecia 
Atelier de plastic 

Categorie Informatii 
Scurta descriere Atelier de plastic este atât un atelier de reciclare-

recuperare-utilizare, cât și un magazin de 

vânzare. Ei creează și oferă vesela pentru casă, 

birou, vacanță, camping, picnic cu ochiul să fie 

produse ecologice, prietenoase cu oamenii și cu 

mediul, care sunt alternative la obiectele din 
plastic pe care le folosim în viața de zi cu zi. În 
acest magazin se găsesc și articole decorative și 

utile de zi cu zi, realizate în atelier. Sunt membri 
ai departamentului grec al comunității 

internaționale Precious plastic.  
Nume Atelier de plastic 

Contact http://plastikourgeio.com/ 
hello@plastikourgeio.com 

Deseu folosit Plastic de unică folosință de la birou, sticle de 

plastic și căni de cafea. 
Produs/e Obiecte decorative, bijuterii, veselă, instrumente 

muzicale simple, alte obiecte de uz cotidian.  
Grup tinta Adulti, copii. 

Scurta descriere a procesului de 
transformare a deseurilor în 

produs/e 

Se folosește o gamă largă de unelte de mână 

simple pentru tăierea, vopsirea, transformarea 

deșeurilor de plastic sau metal, oferindu-le o altă 

formă și utilizare, se creează noi obiecte cu o 

durată de viață mai lungă. Ei folosesc, de 
asemenea, atunci când este nevoie, mașini simple 

precum tocător sau extrudere.  
Timp de implementare 

Scurt(<6luni), Mediu(>6luni to <12 luni) 
sau Lung (> 12 luni). 

Scurt 

Cost de implementare  
Scazut (fara costs pana la < 10000 euro) 

Mediu (>10000 euro pana la <50000 
euro) sau  Ridicat (> 50000 euro). 

Scăzut 

Nivel de implementare 
Strategic sau  Operational 

Operaţional 

 
 
 
 

http://plastikourgeio.com/
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IO1_Buna practica 03_Grecia 
BlueCycle 

Categorie Informatii 
Scurta descriere BlueCycle este un program de economie 

circulară care vizează utilizarea materialelor 

plastice derivate din pescuit și transport maritim. 
Scopul este de a crea materii prime de înaltă 

calitate, potrivite pentru reintegrarea în industrie 
și de a promova o abordare holistică pentru 

abordarea problemei deșeurilor de plastic care 

ajung în mare. Programul BlueCycle 
funcționează sub auspiciile Fundației Aikaterini 

Laskaridis. 
 

Nume BlueCycle 
Contact https://bluecycle.com/   

info@bluecycle.com 
Deseu folosit Deșeuri de plastic din pescuit și transport 

maritim abandonate în mare 
Produs/e Diverse forme de mobilier modern, în special 

pentru spații deschise. 
Grup tinta Primării, proprietari de grădini, adulți. 

Scurta descriere a procesului de 
transformare a deseurilor în 

produs/e 

Procesul începe cu colectarea deșeurilor marine 

de pe fundul mărilor cu ajutorul unor scafandri 
echipați atât profesioniști, cât și amatori. 
Colaboratorii se leagă în lanțul de producție și 

consum de echipamente din plastic, cercetare, 
protecția mediului. Este implicată tehnologia 

robotică și de imprimare 3D.  
Timp de implementare 

Scurt(<6luni), Mediu(>6luni to <12 luni) 
sau Lung (> 12 luni). 

Mediu 
 

Cost de implementare  
Scazut (fara costs pana la < 10000 euro) 

Mediu (>10000 euro pana la <50000 
euro) sau  Ridicat (> 50000 euro). 

Mediu  

Nivel de implementare 
Strategic sau  Operational 

Strategic 
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Sursa foto - https://bluecycle.com/en/              



 

 

 
 

IO1_Buna practica 04_Grecia 
2plus1fac2 

Categorie Informatii 
Scurta descriere 2plus1fac2 este un brand etic de designer de 

articole de îmbrăcăminte 
Nume 2plus1fac2 

Contact https://2plus1equals2.com/ 
info@2plus1equals2.com 

Deseu folosit Poliester reciclat, lână reciclată și reciclarea 

articolelor de îmbrăcăminte pe care le vând după 

ce îmbrăcămintea este uzată 
Produs/e Haine, costume de baie 

Grup tinta Adulti 
Scurta descriere a procesului de 

transformare a deseurilor în 
produs/e 

Creatorii folosesc poliester reciclat pentru a face 
costume de baie și lână reciclată pentru a face 

haine, de asemenea, își îndeamnă clienții să-și 

aducă articolele de îmbrăcăminte uzate pe care 
le-au cumpărat de la „2plus1fac2” pentru a le 

recicla. Creatorii, în funcție de îmbrăcăminte, o 

reproiectează, de exemplu, transformă o bluză în 

fustă sau o rochie într-un design diferit. 
Timp de implementare 

Scurt(<6luni), Mediu(>6luni to <12 luni) 
sau Lung (> 12 luni). 

Scurt 

Cost de implementare  
Scazut (fara costs pana la < 10000 euro) 

Mediu (>10000 euro pana la <50000 
euro) sau  Ridicat (> 50000 euro). 

Scăzut 

Nivel de implementare 
Strategic sau  Operational 

Operaţional 
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Sursa foto - https://2plus1equals2.com/shop/              



 

 

 
 

IO1_Buna practica 05_Grecia 
Halkyon 

Categorie Informatii 
Scurta descriere Reciclarea resturilor din natură 

Nume Asociatia Halkyon 
Contact http://www.alkyoni-amea.gr/english 

alkyoni5@otenet.gr 
Deseu folosit Lemne rămase pe plajă, Pietre, Hârtie, Frunze 

uscate, argilă refolosită 
Produs/e Obiecte de artă de decor 

Grup tinta Adulți, copii 
Scurta descriere a procesului de 

transformare a deseurilor în 
produs/e 

„Halkyon” este o asociație pentru adulți cu nevoi 

speciale, situată în orașul Nafpaktos, vestul 

Greciei. La centrul de zi, adulții cu ajutorul 

antrenorilor lor transformă, toate „gunoaiele” 

naturale pe care le găsesc în timpul plimbărilor 

pe plajele sau pădurile din apropiere în obiecte 

de decor Art. Ei colectează, de asemenea, obiecte 

vechi de lut, le zdrobesc cu o mașină în praf și 

reutiliza lutul pentru a crea noi obiecte de lut. Ei 
vând toate produsele în Bazare care au loc o dată 

pe lună în oraș. 
Timp de implementare 

Scurt(<6luni), Mediu(>6luni to <12 luni) 
sau Lung (> 12 luni). 

Scurt 

Cost de implementare  
Scazut (fara costs pana la < 10000 euro) 

Mediu (>10000 euro pana la <50000 
euro) sau  Ridicat (> 50000 euro). 

Scăzut 

Nivel de implementare 
Strategic sau  Operational 

Operaţional 

 

                            
 
 
 

http://www.alkyoni-amea.gr/english
mailto:alkyoni5@otenet.gr
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IO1_Buna practica 06_Grecia 
Reciclează la sursă 

Categorie Informatii 
Scurta descriere Reciclarea deșeurilor de echipamente electronice 

și electrice. 
Nume Reciclează la sursă 

Contact www.recycleatsource.gr 
anakyklwnw@gmail.com 

Deseu folosit Dispozitive electrice și electronice (de exemplu, 

televizor, radio, PC, ecran de computer, 
imprimantă, scaner, frigider, mașină de spălat, 

dispozitive electrice mici etc. 
Produs/e Remediați și reutilizați dispozitivele stricate 

Continuați să reciclați fabrica, să topiți și să 

faceți noi dispozitive.  
Grup tinta Adulti 

Scurta descriere a procesului de 
transformare a deseurilor în 

produs/e 

Reparați dispozitivele stricate. Proprietarii pot 
repara singuri dispozitivele sub supravegherea 
tehnicienilor. De asemenea, vinde ecrane fixe de 
PC în școlile locale. Proces de reciclare. 
Sistemele electrice nedorite conțin materiale 

valoroase, inclusiv materiale plastice și metale, 

cum ar fi aurul, cuprul, oțelul și aluminiul. De la 
punctul de reciclare merg la o fabrică de 

reprocesare unde oamenii le sortează și le 

descompun manual. Apoi mașinile sfărâmă 

materialele în bucăți mici. Magneții separă oțelul 
și alte metale feroase, iar curenții electrici 

îndepărtează alte metale. Plastic sortat în diferite 
tipuri și măcinat.  

Timp de implementare 
Scurt(<6luni), Mediu(>6luni to <12 luni) 

sau Lung (> 12 luni). 

Scurt 
 

Cost de implementare  
Scazut (fara costs pana la < 10000 euro) 

Mediu (>10000 euro pana la <50000 
euro) sau  Ridicat (> 50000 euro). 

Scăzut 

Nivel de implementare 
Strategic sau  Operational 

Operaţional 

 
                            
 

http://www.recycleatsource.gr/
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Sursa foto- https://recycleatsource.gr/repaircafe/ 



 

 

 
 

IO1_Buna practica 07_Grecia 
Fabric Republic 

Categorie Informatii 
Scurta descriere Reciclarea hainelor și țesăturilor. Fabric 

Republic este un sistem inovator și integrat de 

gestionare a surplusului de îmbrăcăminte care se 

concentrează pe nevoile sociale de astăzi, pe 

durabilitate și pe dezvoltarea durabilă. 
Nume Fabric Republic 

Contact www.fabricrepublic.gr 
fabricrepublic.adm@gmail.com 

Deseu folosit Haine și țesături second hand 
Produs/e Haine și covoare noi 

Grup tinta Adulti, Copii 
Scurta descriere a procesului de 

transformare a deseurilor în 
produs/e 

Pe baza Directivei Parlamentului European 
privind deșeurile, trecerea la o Societate 

Europeană de Reciclare cu un nivel ridicat de 

eficiență a resurselor, ținte pentru reutilizarea și 

reciclarea deșeurilor. Ce înseamnă un sistem 

integrat de management al îmbrăcămintei? 
Colectare de îmbrăcăminte în exces. Sortare 
(utilizare zilnică în stare bună - nepotrivită 

pentru utilizare - potrivită pentru reutilizare) 

Curățare / Dezinfectare cu echipamente 

profesionale Categorizare (Bărbați / Femei / 

Copii / Bebeluși - S / M / L / XL - Iarnă / Vară 

etc.) Ambalare / Depozitare Distribuire către 

organizații non-profit cu vehicule private 
Promovarea reciclării Reutilizare (proiectare și 

producție de creații upcycled) Comunicare - 
Diseminare rezultate.  

Timp de implementare 
Scurt(<6luni), Mediu(>6luni to <12 luni) 

sau Lung (> 12 luni). 

Mediu  
 

Cost de implementare  
Scazut (fara costs pana la < 10000 euro) 

Mediu (>10000 euro pana la <50000 
euro) sau  Ridicat (> 50000 euro). 

Scăzut 

Nivel de implementare 
Strategic sau  Operational 

Operaţional 

 
                            

http://www.fabricrepublic.gr/
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Sursa foto - https://www.facebook.com/fabricrepublic.gr/ 



 

 

 
IO1_Buna practica 01_Italia 

Bijuterii din flori si epoxi 
Categorie Informatii 

Scurta descriere Produse lucrate manual, din deseuri si flori 
naturale 

Nume Bijuterii din flori si epoxi 
Contact https://www.facebook.com/fiordiideeinbarattolo/ 

cattafestarachele@gmail.com 
Deseu folosit Deseu organic 

Produs/e Bijuterii și alte obiecte mici. 
Grup tinta Adulti, copii 

Scurta descriere a procesului de 
transformare a deseurilor în 

produs/e 

Adunarea și găsirea de flori și frunze. Toate 

florile și frunzele sunt lăsate să se usuce și apoi 

tratate cu rășini epoxidice sau lac de unghii.  
 

Timp de implementare 
Scurt(<6luni), Mediu(>6luni to <12 luni) 
sau Lung (> 12 luni). 

Scurt 

Cost de implementare  
Scazut (fara costs pana la < 10000 euro) 

Mediu (>10000 euro pana la <50000 
euro) sau  Ridicat (> 50000 euro). 

Scăzut 

Nivel de implementare 
Strategic sau  Operational 

Operaţional 

             

   
 
 

https://www.facebook.com/fiordiideeinbarattolo/


 

 

 

 
Bijuterii din flori si epoxi 

        
 
 

                         
 

                
 
Sursa foto - https://www.facebook.com/fiordiideeinbarattolo/ 



 

 

 
IO1_Buna practica 02_Italia 

Decoratiuni de Craciun 
Categorie Informatii 

Scurta descriere Decoratiuni de Craciun din sticla sparta. 
Nume Decoratiuni de Craciun 

Contact https://www.pianetadonne.blog/ 
info@nonsoloriciclo.com 

Deseu folosit Sticla 
Produs/e Decoratiuni de Craciun 

Grup tinta Adulti 
Scurta descriere a procesului de 

transformare a deseurilor în 
produs/e 

Sticla este spartă în bucăți mici; creați bile din 

ziar și scufundați-le în lipici lichid și așteptați să 

se solidifice. Bucățile mici de sticlă sunt lipite pe 

minge.  
Timp de implementare 

Scurt(<6luni), Mediu(>6luni to <12 luni) 
sau Lung (> 12 luni). 

Scurt 

Cost de implementare  
Scazut (fara costs pana la < 10000 euro) 

Mediu (>10000 euro pana la <50000 
euro) sau  Ridicat (> 50000 euro). 

Scăzut 

Nivel de implementare 
Strategic sau  Operational 

Operaţional 

                        
 
 
 

 

https://www.pianetadonne.blog/
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Sursa foto - https://www.pianetadonne.blog/?s=esferas+mosaico 



 

 

 
IO1_Buna Practica 03_Italia 

Ghivece pentru flori 
Categorie Informatii 

Scurta descriere Ghivece pentru flori din prosoape vechi 
Nume Ghivece pentru flori 

 
Contact https://www.creativo.media 

info@creativo.media 
Deseu folosit Prosoape vechi 

Produs/e Ghivece pentru flori 
Grup tinta Adulti 

Scurta descriere a procesului de 
transformare a deseurilor în 

produs/e 

Spălați prosoapele și aranjați suprafețele 

neuniforme. Pregătiți cimentul cu priză rapidă și 

scufundați prosopul, apoi puneți-l imediat pe 
verticală, astfel încât să ia forma dorită; Așteptați 

ca cimentul să se solidifice. Vopsiti.  
Timp de implementare 

Scurt(<6luni), Mediu(>6luni to <12 luni) 
sau Lung (> 12 luni). 

Scurt 

Cost de implementare  
Scazut (fara costs pana la < 10000 euro) 

Mediu (>10000 euro pana la <50000 
euro) sau  Ridicat (> 50000 euro). 

Scăzut 

Nivel de implementare 
Strategic sau  Operational 

Operaţional 

                            

https://www.creativo.media/
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IO1_Buna practica 01_Polonia 
Arta din capsule cafea 

Categorie Informatii 
Scurta descriere Acesta este unul dintre mărcile specializate în 

reciclarea capsulelor de cafea Nespresso. 
 

Nume Arta din capsule cafea 
Contact https://www.facebook.com/KapsArt-

323474328452427/  
megi-m11@wp.pl  

Deseu folosit Capsule de cafea Nespresso folosite 
Produs/e Bijuterii: brățări, broșe, colier, ornamente de 

Crăciun 
Grup tinta Adulti, in special femei 

Scurta descriere a 
procesului de transformare 

a deseurilor în produs/e 

Sunt colectate capacele de cafea Nespresso uzate, 
separate în diferite culori. Designerul decide asupra 
proiectului și folosește diferite instrumente pentru a 

îndoi capacele pentru a lua nastere diverse forme.  
 

Timp de implementare 
Scurt(<6luni), Mediu(>6luni to 
<12 luni) sau Lung (> 12 luni). 

Mediu  
 

Cost de implementare  
Scazut (fara costs pana la < 10000 
euro) Mediu (>10000 euro pana la 

<50000 euro) sau  Ridicat (> 
50000 euro). 

Scăzut 

Nivel de implementare 
Strategic sau  Operational 

Operaţional 

             
 
 

 
 

https://www.facebook.com/KapsArt-323474328452427/
https://www.facebook.com/KapsArt-323474328452427/
mailto:megi-m11@wp.pl
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Sursa foto - https://www.facebook.com/KapsArt-323474328452427/ 

   

https://www.facebook.com/KapsArt-323474328452427/


 

 

 
 

IO1_Buna practica 02_Polonia 
Atelierul de mozaic 

Categorie Informatii 
Scurta descriere Atelierul de mozaic a fost înființat de un artist în 

urmă cu câțiva ani. A fost situat în cadrul unic al 
Księży Młyn – complex rezidențial-fabrică de pe 

râul Jasień, care a fost construit în secolul al XIX-
lea de Karol Scheibler, cel mai bogat industriaș din 

Lodz. Atelierul de mozaic este specializat în 
bijuterii unice cu micro mozaic. În afară de asta, 
Atelierul de mozaic găzduiește o galerie, 

organizează ateliere artistice și spectacole de 

mozaic. 
Nume Atelierul de mozaic  

Contact https://www.facebook.com/ab.pracowniamozaiki/  
brera@wp.pl  
604 656 529 

Deseu folosit Argint, diferite tipuri de deșeuri metalice, deșeuri de 

piatră 
Produs/e Bijuterii, coliere, bratara, broșe 

Grup tinta Adulti, in special femei 
Scurta descriere a 

procesului de transformare 
a deseurilor în produs/e 

Bucăți mici de pietre și argint sunt colectate și 

folosite pentru a crea mini mozaic. 

Timp de implementare 
Scurt(<6luni), Mediu(>6luni to 
<12 luni) sau Lung (> 12 luni). 

Mediu  
 

Cost de implementare  
Scazut (fara costs pana la < 10000 
euro) Mediu (>10000 euro pana la 

<50000 euro) sau  Ridicat (> 
50000 euro). 

Scăzut 

Nivel de implementare 
Strategic sau  Operational 

Operaţional 

                          
 
 
 

https://www.facebook.com/ab.pracowniamozaiki/
mailto:brera@wp.pl
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Sursa foto - https://www.facebook.com/ab.pracowniamozaiki/    

https://www.facebook.com/ab.pracowniamozaiki/


 

 

 
 

IO1_Buna practica 03_Polonia 
Fundatia Up-life 

Categorie Informatii 
Scurta descriere Up life este numele Fundației și un brand de 

produse care sunt dezvoltate de această organizație. 
Misiunea organizației este de a transfera 

conștientizarea ecologică în acțiune (ateliere 

artistice de upcycling, ateliere culinare de bucătărie 

cu legume) și în profilaxia sănătății (antrenament de 

jogging lent). Fundația a fost înființată în 2017 de 

două femei cu interese artistice. 
 

Nume Fundatia Up-life  
Contact https://www.facebook.com/FundacjaUplife  

https://uplife.pl/ 
736 856 444 
fundacjauplife@gmail.com 
Al. T. Kościuszki 1, lok. 242, Łódź    

Deseu folosit Bannere, prelate PVC, plase de plasă, deșeuri de 

post-producție din materiale plastice, hârtie, fire. 
Produs/e Genți, huse, huse pentru tablete și laptopuri, produse 

publicitare inedite. 
 

Grup tinta Tineri adulți  
Scurta descriere a 

procesului de transformare 
a deseurilor în produs/e 

Bannerele, prelatele din PVC sunt luate de la 
proprietarii lor (companii), spălate cu grijă și tăiate 

în bucăți. Apoi este cusut de designer.  
 

Timp de implementare 
Scurt(<6luni), Mediu(>6luni to 
<12 luni) sau Lung (> 12 luni). 

Mediu  
 

Cost de implementare  
Scazut (fara costs pana la < 10000 
euro) Mediu (>10000 euro pana la 

<50000 euro) sau  Ridicat (> 
50000 euro). 

Scăzut 

Nivel de implementare 
Strategic sau  Operational 

Operaţional 

 
 
 

 
 

https://www.facebook.com/FundacjaUplife
https://uplife.pl/
mailto:fundacjauplife@gmail.com
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http://www.uplife.pl/


 

 

 
IO1_Buna practica 01_Romania 

Covor din capace 
Categorie Informatii 

Scurta descriere Covor din capace de sticle de plastic. Capacele 
sticlelor din plastic sunt folosite pentru a forma 
covoare de diferite forme și culori. Se pot folosi 
capace de aceeasi culoare sau de culori diferite 
pentru a forma modele cat mai variate. 

Nume Covor din capace 
Contact https://blog.breslo.ro/covoras-din-dopuri-de-

plastic-tutorial-cu-prieteni 
Deseu folosit Capace sticle plastic 

Produs/e Covoare 
Grup tinta Adulti, copii. 

Scurta descriere a procesului de 
transformare a deseurilor în 

produs/e 

Capacele sunt găurite în 4 puncte (diagonal). 
Asezaţi în forma dorită, apoi treceți o sfoară prin 

orificiile orizontale și apoi prin orificiile 

verticale. 
Timp de implementare 

Scurt(<6luni), Mediu(>6luni to <12 luni) 
sau Lung (> 12 luni). 

Scurt 

Cost de implementare  
Scazut (fara costs pana la < 10000 euro) 

Mediu (>10000 euro pana la <50000 
euro) sau  Ridicat (> 50000 euro). 

Scăzut 

Nivel de implementare 
Strategic sau  Operational 

Operaţional 
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Sursa foto -  https://blog.breslo.ro/covoras-din-dopuri-de-plastic-tutorial-cu-prieteni 



 

 

 
IO1_Buna practica 02_Romania 
Decoratiuni din sticle de plastic 

Categorie Informatii 
Scurta descriere Idei creative de refolosire a sticlelor si 

recipientelor de plastic. 
Nume Decoratiuni din sticle de plastic 

Contact https://ideipentrucasa.ro/ 
contact@ideipentrucasa.ro 

Deseu folosit Sticle plastic 
Produs/e Decoratiuni 

Grup tinta Adulti, copii. 
Scurta descriere a procesului de 

transformare a deseurilor în 
produs/e 

Sticlele se spală și se usucă. Folosind foarfece 

sau cuttere, se taie în forme diferite; apoi se 
modeleaza, cu bricheta sau cu o lumanare, astfel 
incat iau nastere modele imitând frunze, petale, 
flori, păsări, animale, etc. Dupa caz, se vopsesc. 

Timp de implementare 
Scurt(<6luni), Mediu(>6luni to <12 luni) 
sau Lung (> 12 luni). 

Scurt 

Cost de implementare  
Scazut (fara costs pana la < 10000 euro) 

Mediu (>10000 euro pana la <50000 
euro) sau  Ridicat (> 50000 euro). 

Scăzut 

Nivel de implementare 
Strategic sau  Operational 

Operaţional 

                
 

 

https://ideipentrucasa.ro/
mailto:contact@ideipentrucasa.ro
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Sursa foto - https://ideipentrucasa.ro/top-28-idei-inteligente-pentru-a-refolosi-o-sticla-de-plastic/ 



 

 

 
IO1_Buna practica 03_Romania 

Săpun artizanal din ulei uzat 
Categorie Informatii 

Scurta descriere Fabricarea săpunului de casă al cărui ingredient 

principal este uleiul uzat. Fabricarea acestui tip 
de săpun de casă este foarte bună atât pentru 

piele și îmbrăcăminte, cât și pentru ocrotirea 
mediului.  
 

Nume Săpun artizanal din ulei uzat 
Contact https://green-report.ro/ 

office@green-report.ro 
Deseu folosit Uleiul comestibil folosit și grăsimile de uz casnic 

Produs/e Săpun artizanal 
Grup tinta Adulti, copii. 

Scurta descriere a procesului de 
transformare a deseurilor în 

produs/e 

Adăugați încet și cu grijă sodă caustică, într-o 
jumătate de litru de apă, pentru a evita 

producerea de vapori toxici. Amestecul va crea o 
reacție chimică care eliberează căldură. Prin 
urmare, este necesar să așteptați câteva ore 

pentru a se răci. Se toarnă încet uleiul bine scurs 

peste amestecul format; amestecând constant și 

în aceeași direcție pentru a preveni tăierea 

săpunului. Puteți adăuga uleiuri esențiale, 

coloranți naturali, cafea sau diverse petale de 
flori naturale. Aceste elemente suplimentare 
trebuie adăugate atunci când temperatura 

amestecului scade sub 40 de grade. Pe diferite 
site-uri puteți calcula, pe baza datelor introduse, 

cantitățile de ingrediente necesare și 

caracteristicile produsului final; cum ar fi pe 
http://soapcalc.net/ 

Timp de implementare 
Scurt(<6luni), Mediu(>6luni to <12 luni) 
sau Lung (> 12 luni). 

Scurt 

Cost de implementare  
Scazut (fara costs pana la < 10000 euro) 

Mediu (>10000 euro pana la <50000 
euro) sau  Ridicat (> 50000 euro). 

Scăzut 

Nivel de implementare 
Strategic sau  Operational 

Operational 

https://green-report.ro/
mailto:office@green-report.ro
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