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REZUMAT 

Limitele modelului economic liniar sunt extrem de vizibile în industria textilă și cea de 

îmbrăcăminte. Conceptul de economie circulară a câștigat tracțiune, ceea ce a dus la apariția 

unor politici care vizează ciclul de viață al unui produs și procesul de scoatere din uz. Tranziția 

de la modelul de economie lineară la unul circular necesită schimbări semnificative ale lanțului 

de aprovizionare, atât în producție, cât și în consum. La nivelul unei companii, diverse bariere 

care țin de resurse financiare sau de tehnologie pun presiune pe modele economice în procesul 

de tranziție. Modelele circulare existente deschid calea către o schimbare de paradigmă. Cu 

toate acestea, literatura de specialitate nu are date empirice despre inovatorii orientați către 

durabilitate. 

Acest studiu oferă o imagine de ansamblu simplă, dar bogată și unică a contribuțiilor și 

barierelor modelelor circulare de afaceri din sectorul de textile și de confecții din România 

identificate printr-un proces de analiză care a implictat o multitudine de actori din cele două 

sectoare și o serie de interacțiuni cu persoane - multiplicatori în diverse rețele, reprezentanți ai 

afacerilor circulare, reprezentanți ai afacerilor bazate pe un model economic liniar, autorități 

publice și mediul academic, printr-o experiență de tip workshop și  două sondaje realizate pe 

întreaga bază de inovatori orientați către durabilitate identificați prin această cercetare și un 

grup de experți  în domeniile economiei circulare și al textilelor și al îmbrăcămintei. 

 

Cuvinte cheie: economie circulară, modele circulare de afaceri, inovatori orientați către 

durabilitate, antreprenoriat durabil, sectorul textil și al îmbrăcămintei. 
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