
 

 

Buletinul AGIR nr. 1/2019 ● ianuarie-martie 161 

REUTILIZAREA DEȘEURILOR TEXTILE  

ÎN PRODUSE CU VALOARE ADĂUGATĂ 

Asist. univ. drd. ing. ec. Emil-Constantin LOGHIN
1
, Ing. Alexandra-Gabriela TOPALĂ

2
,  

Conf. univ. dr. ing. Manuela AVĂDANEI
1
, Șef lucrări dr. ing. Ionuț DULGHERIU

1
,  

Șef lucrări dr. ing. Savin Dorin IONESI
1
, Conf. dr. ing. Irina IONESCU

1
 

1
Universitatea Tehnică "Gheorghe Asachi" din Iași, România,  

2
S.C. "Pandora Prod" SRL, Focșani, România 

REZUMAT. Creativitatea și inovarea în domeniul confecțiilor textile - îmbrăcăminte se materializează prin 

lansarea pe piață a unor noi produse sau modele, cu valoare adăugată sau nu, dar care satisfac la cel mai înalt 

nivel cerințelor consumatorilor.  Această creativitate este important să se regăsească și prin modul de utilizare a 

materialelor textile,  materiale care determină costuri importante în produsul final. Utilizarea eficientă și 

rațională a materiilor prime textile este o trăsătură importantă noului model de economie (circulară și 

sustenabilă), model care are drept scop reutilizarea, repararea, recondiţionarea şi reciclarea materialelor şi a 

produselor existente. În cadrul lucrării, se propune un mod de diversificare a structurii sortimentale a unei 

firme de confecții textile - îmbrăcăminte prin reutilizarea deșeurilor textile obținute în activitatea de producție 

(croit), care va conduce în final la creșterea competitivității firmei pe piața concurențială.  

Cuvinte cheie: deșeuri textile, diversificare, croit.  

ABSTRACT. In the field of textile garments,  creativity and innovation are materialized by launching new products 

(with or without added value) on the market, which satisfy the demands of the consumers at the highest level. It 

is of the utmost importance for this creativity to be visible in the manner in which the textile materials are 

employed, as this has a great impact on the costs of manufacturing the final product. The efficient and rational 

usage of the raw materials in the textile industry is an important feature of a circular and sustenable economic 

model, whose main purpose is to reuse, repair, recondition, and recycle the already existent products and 

materials. In this paper, we propose a new method of diversifying the range of products of a textile garment 

manufacturing company, which consists of reusing the textile waste resulted in the manufacturing 

process(cutting), and which will lead  to an increase in the competitivity of the company on the market.  

Keywords: textile waste, diversification, cut.  

 

1. ASPECTE GENERALE ALE 

ECONOMIEI CIRCULARE 

Economia circulară presupune utilizarea efi-

cientă a resurselor pentru a fabrica bunuri de larg 

consum, cu valoare adăugată, utilizând aceleași sau 

mai puține resurse. 

Tranziția de la economia clasică/ liniară spre 

economia circulară se realizează punând  accent pe 

utilizarea eficientă a resurselor existente și pe modul 

de valorificare/ utilizare a deșeurilor. 

Europa trebuie să îşi transforme modelul econo-

mic de la un "tipar" de creştere de tipul „obţinere, 

fabricare, utilizare, eliminare”  (un model liniar care 

pleacă de la premisa că resursele sunt abundente, 

disponibile şi ieftin de eliminat) la un "tipar" care să 

favorizeze reutilizarea, repararea, recondiţionarea şi 

reciclarea materialelor şi a produselor existente. 

Păstrând valoarea produselor şi a materialelor cât mai 

mult timp posibil şi generând mai puţine deşeuri, 

economia UE poate deveni mai competitivă şi mai 

rezistentă, reducând, în acelaşi timp, presiunea asupra 

resurselor preţioase şi asupra mediului.[1] 
 

 
 

Fig. 1. Principiul economiei circulare [2]. 

 

Conceptul de simbioză industrială presupune 

colaborarea între diferiți producători pentru a utiliza 
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într-un mod cât mai judicios  produsele secundare 

rezultate din activitatea de producție principală. Practic, 

se creează o dependență complementară, cu scopul 

de a determina scăderea/ eliminarea deșeurilor, dar 

care va contribui și la dezvoltarea sustenabilă a 

producătorilor [1,3]. 
Firmele care au înregistrat progrese în imple-

mentarea modelelor de economie circulară au atins 
deja stadiul de maturitate și o fac în condițiile unor 
sisteme economice în care relațiile între companii și 
consumatori, cele de simbioză industrială și cele legate 
de promovarea sustenabilității pe lanțul valoric sunt 
deja mature, implicând doar ajustări marginale [1,3]. 

În cadrul industriei naționale, un rol important în 
rândul industriilor prelucrătoare îl deține  industria 
de textile, respectiv industria confecțiilor textile.  

Această industrie este importantă  în contextul 
internațional, prin nivelul calitativ al produselor 
realizate și prin cifra de afaceri realizată din exportul 
de produse industriale şi de larg consum, pe piața 
mondială şi în special pe piața Uniunii Europene.  

Sectorul de textile şi de îmbrăcăminte al Uniunii 
Europene se caracterizează prin [1]:  

- grad ridicat de concentrare regională a pro-

ducţiei, care este situată, în special, în statele din 

sudul spaţiului comunitar;  

- în condiţiile globalizării şi liberalizării, industria 

comunitară este expusă din ce în ce mai mult 

concurenţei din partea unui număr important de state 

care dispun de costuri scăzute ale forţei de muncă;  

- pentru a face faţă concurenţei sporite, s-a 

accelerat procesul de ajustare structurală a industriei 

comunitare de textile şi îmbrăcăminte, prin aplicarea 

noilor tehnologii ale informaţiei şi prin lansarea de 

noi produse, proces ce a beneficiat de fondurile 

structurale ale U.E.;  

- industria comunitară de textile şi îmbrăcăminte 

încă utilizează pe scară largă lohn-ul, multe compa-

nii din U.E. transferând operaţiunile intensive în 

muncă, în special, în ţările din Europa Centrală şi de 

Est, unde costul forţei de muncă este mult mai scăzut.  

Planul de acţiune privind creșterea competitivi-

tății industriei europene de textile şi îmbrăcăminte, 

vizează soluţionarea principalelor probleme cu care 

se confruntă această industrie identifică patru 

domenii prioritare pentru promovarea industriei [1]:  

a. Îmbunătăţirea condiţiilor de ocupare şi for-

mare a forţei de muncă;  

b. Lărgirea accesului la pieţele ţărilor terţe şi 

protejarea împotriva concurenţei neloiale. 

c. Facilitarea ajustării structurale, prin inovare, 

cercetare şi dezvoltare tehnologică şi întărirea inter-

acţiunii între toate stadiile filierei textile-confecţii, 

prin folosirea mijloacelor electronice;  

d. Ameliorarea funcţionării pieţei interne unice, 

prin perfecţionarea reglementărilor privind circulaţia 

liberă a bunurilor, asigurându-se, totodată, că riscurile 

potenţiale pentru mediu şi sănătatea lucrătorilor şi 

consumatorilor să fie controlate în mod eficace. 
Reutilizarea deşeurilor industriale, este subiect 

de mare interes al dezvoltării industriale care deter-
mină utilizarea unor tehnologii de reciclare corelate, 

dar cu protejarea  mediului înconjurător.  
Necesitatea şi modalitatea de valorificare a 

deşeurilor industriale se exprimă prin :  
- Evaluarea economică şi logistică → contribuie 

la stabilirea domeniului de reutilizare a deşeurilor, în 
conformitate cu tehnologiile curente corelate cu 

documentațiile tehnice; 
- Evaluare tehnică → stabileşte caracteristicile 

fizico-chimice ale deşeurilor, respectiv domeniul de 

reciclare; 
- Evaluare ecologică → criteriile ecologice 

acceptate sunt cele impuse de legislația de mediu. 
În spațiul geografic al Uniunii Europene, în 

industria textilă sunt aruncate sub formă de deșeuri 
5,8 milioane de tone/an. Doar 1,5 milioane de tone, 

adică 25% dintre aceste materiale textile, sunt 
reciclate de către întreprinderi de caritate sau 

industriale, iar celelalte 4,3 milioane de tone rămase 
merg spre terenurile de depozitare ale deșeurilor sau 

sunt arse în crematoriile de gunoi municipale [4].  
Folosirea deșeurilor industriale este dificilă pentru 

producătorii care fabrică serii mari de produse, care au 
un grad avansat de uniformizare a producției, 

muncitori strict specializați și normați, termene de 
livrare și o concentrare a eforturilor pentru producerea 

unei cantități cât mai mari de obiecte vestimentare, dar 

cu cheltuieli de manoperă cât mai mici.  
În aceste condiții, o mare parte din deșeurile 

(cupoane) de materiale textile sunt aruncate la lada 
de gunoi  și în acest fel crește  cantitatea de deșeuri 

din gropile de pe lângă marile orașe.  
O alternativă viabilă pentru reducerea costurilor de 

distrugere cupoanelor/ deșeurilor care nu mai pot fi 
folosite de către marii producători ar fi trimiterea lor 

către micile ateliere de croitorie, agenți economici 
specializați în producerea de jucării, obiecte decorative, 

ateliere de confecții din cadrul liceelor, universități/ 
facultăți, institute de cercetare, etc. Aceste materiale 

cedate instituțiilor școlilor (învățământ tehnic, 
vocațional, dual) ar reprezenta o sursă de materii prime 

pentru realizarea unor mici obiecte în cadrul 
activităților care se focusează pe creativitate.   

Odată cu intrarea României pe Piaţa Unică, gestio-

narea deşeurilor într-o manieră modernă, Europeană, 
este o cerinţă obligatorie. Reciclarea internă constă în 

reintroducerea deşeurilor industriale recuperate în 
acelaşi tip de flux tehnologic, care le-a produs.[1] 

Din punct de vedere al locului de proveniență a 
deşeurilor, acestea se clasifică după cum urmează 

[3,5]:  

- deşeuri industriale – provenite din desfăşurarea 

proceselor tehnologice;  
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- deşeuri agricole – provenite din unitățile agri-

cole şi zootehnice;  

- deşeuri urbane – cuprind deşeurile menajere, 

stradale, asimilabile cu deşeurile menajere;  

- deşeuri sanitare – provenite din activitatea 

spitalelor, unităților sanitare; de regulă sunt incine-

rate în crematoriile spitalelor.  

Una dintre cele mai importante categorii de de-

şeuri industriale sunt cele ce provin din activitatea 

de producţie a confecţiilor.  

Din procesele tehnologice de fabricaţie specifice 

industriei de textile rezultă următoarele categorii de 

deșeuri:  

► deşeuri recuperabile. Se pot menționa urmă-

toarele categorii:  

- rezultate în faze de filare, care sunt reintroduse 

în procesul de fabricaţie (amestecuri fibroase de la 

bataje, carde, maşini de pieptănat, laminoare etc.); 

- resturi de material de la fazele de croit din 

confecţii sau tricotaje, ce se pot folosi pentru 

realizarea unor piese de mici dimensiuni; 

- deşeuri de fire din filaturi, ţesătorii, tricotaje, 

capete şi fâşii de ţesături din ţesătorii, finisaje şi 

secţii de tricotare, care se pot valorifica în cadrul 

ramurii textile prin realizarea de fire de vigonie, tex-

tile neţesute, vată de tapiţerie pentru mobilă şi auto, 

materiale izolatoare, geotextile etc. (ce reprezintă 

60% din deşeurile recuperate); 

► deşeuri nerecuperabile: - care se incinerează 

sau se aruncă la gropile de gunoi.[1,3,4] 
 

 
 

Fig. 2. Incinerare deșeuri textile. 

2. MODALITATE DE REUTILIZARE  

A DEȘEURILOR TEXTILE  

Creşterea productivităţii muncii necesită elabor-

area unor programe de instruire a personalului, în 

ceea ce privește modul de aplicare și utilizare a 

metodelor moderne de fabricaţie, a conceptului de 

îmbunătăţire continuă a procesului de fabricaţie, de 

aplicare a standardelor de calitate şi de  mediu și  

utilizarea de sisteme informatice şi a metodelor de 

contractare la distanţă specifice industriei prelucră-

toare.[1,3] 

Odată cu modificările impuse de cerințele modei 

şi ale pieței, viața produsului se scurtează din ce în 
ce mai mult, numărul colecțiilor realizate este tot 

mai mare, iar magazinele cer introducerea de noi 
sortimente şi modele, la intervale foarte scurte de 

timp.   

Tendința se mută, prin urmare, spre o extindere a 
varietății, o viață scurtă a produsului şi o producție 

în cantități mici (pe sortimente şi pe modele).  
Industria de confecții textile din România este un 

sector dinamic şi important în cadrul economiei 
naționale având un nivel ridicat de performanță: 

angajează o importantă forță de muncă, în principal 
feminină, contribuie la stabilitate socială fiind repre-

zentată în toate județele țării, deține o pondere 
însemnată în exportul economiei naționale şi contri-

buie cu sold pozitiv la balanța de comerț exterior a 
țării 

Industria de reciclare a textilelor determină 
scăderea anuală a cantității totale de deşeuri cu 2,5 

milioane de tone. Cele mai multe firme de reciclare 
sunt firme mici sau medii, afaceri de familie, cu un 

maxim de 500 de angajați (media este 5 – 50 de 

angajați). În acest sector, sunt angajați 30.000 de 
muncitori necalificați pentru nivelul de prelucrare 

primară şi sunt create suplimentar 20.000 de locuri 
de muncă, pentru etapa de prelucrare finală. Pre-

lucrarea primară şi finală aduce venituri anuale brute 
de aproximativ 200 milioane de euro, [1].  

Industria de reciclare exportă 61% din producție 
şi contribuie la reducerea deficitului bugetar;  la o 

mai bună valorificare a materialelor existente, la 
economisirea consumului de materiale noi, ajutând 

la obținerea unui preț/produs mai accesibil. 
În industria de confecții textile, cantitatea cea mai 

mare de deșeuri se obține în activitatea de croire a 
reperelor/ pieselor care intră în structura produselor, 

aceste deșeuri sunt denumite pierderi de materii 
prime. 

Cantitatea acestor pierderi este determinată de 

factori obiectivi (nivelul de dotare tehnică și tehno-
logică, caracteristicile dimensionale şi de suprafaţă 

ale materiei prime, complexitatea şi dimensiunea 
reperelor, complexitatea modelului ce urmează a fi 

realizat, structura comenzii etc.) și subiectivi (nive-
lul de calificare/ instruire al executantului și ex-

perienţa acestuia).  

Pierderile de la croit sunt: pierderile interioare 

(reprezintă ponderea cea mai mare în totalul 

pierderilor) și pierderile de margine (apar datorită 

variaţiei lăţimii materialelor în cadrul unui lot și la 

croirea automată ca urmare a stabilirii „ferestrei de 

tăiere”) [6,7]. După realizarea încadrărilor (se înca-

drează reperele care se croiesc din același material) se 

pot determina care sunt pierderile interioare (aceste 

pierderi interioare se cuantifică prin calcularea 
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indicelui de pierderi Ip). La realizarea încadrărilor se 

utilizează lăţimea minimă a materialului pentru a avea 

certitudinea că toate reperele sunt cuprinse în supra-

faţa utilă.  

Cele mai multe firme de confecții textile din 

România sunt firme care realizează produse de 

îmbrăcăminte (brand propriu sau lohn), produse 

competitive, care răspund cerințelor unei economii de 

piață. În cazul produselor de modă, la croit, pierderile 

interioare au ponderea cea mai mare. Aceste pierderi 

sunt determinate de caracteristicile stilistice ale 

produsului (reflectate în forma și mărimea reperelor), 

de proprietățile materialelor textile (lățime, desen, 

modificări dimensionale, etc.) și nu  în ultimul rând 

de structura comenzii (numărul de mărimi din 

comanda și numărul de bucăți/mărime). 

De exemplu, o firmă de confecții își propune să 

lanseze o ținută vestimentară, compusă din jachetă și 

beretă (pentru femei). Nivelul tehnologic al echipa-

mentelor din cadrul firmei și nivelul de calificare al 

personalului permit realizarea celor două tipuri de 

articole vestimentare, fără costuri suplimentare.  

Modelul de jachetă propus prezentat în figura 3 

este un model sport. Din punct de vedere structural, 

jacheta este realizată din material de bază (80% lână, 

20 % poliamidă), căptușeală (56% viscoză, 39% 

acetat, 5% elastan ), întăritură (100% PES) și alte 

furnituri (bandă chimizat, ață de cusut, emblemă și 

etichete etc.). 
 

 
 

Fig. 3.  Model de jachetă pentru femei. 

 

Pentru acest model se elaborează șabloanele și se 

realizează încadrări (material de bază, căptușeală și 

întăritură). Încadrările se realizează utilizând un 

sistem CAD (Gemini CAD) respectând restricțiile 

modelului și proprietățile materialelor textile [7,8].   

În urma operației de încadrare, se obține valoarea 

indicelui care exprimă modul de utilizare a supra-

feței materialului textil (Iu, %) și pe baza căruia se 

calculează indicele de pierdere (Ip, %). Datele 

obținute sunt centralizate în tabelul 1.  

Modelul de beretă propus în ansamblul vesti-

mentar este un model care se poate realiza prin 

tehnica de patchwork și care se confecționează din 

același materiale (material de bază, căptușeală și 

întăritură).  

 

 
Fig. 4.  Încadrare – Material de bază. 

 
Tabel .1 Valorile Iu (%) și Ip (%)  determinate pentru 

modelul propus 

Material de bază 

 Inc.1 Inc.2 Inc.3 Inc.4 

Eficiența 

(Iu, %) 

81,39 81, 03 81,17 80,79 

Pierderi 
(Ip %) 

18,61 18, 97 18,83 19,21 

Căptușeală 

Eficiența 

(Iu, %) 

79,93 74,28 78,38 - 

Pierderi 

(Ip %) 

20,07 25,72 21,62 - 

Intăritură 

Eficiența 
(Iu, %) 

75,46 75,37 - - 

Pierderi 

(Ip %) 

24,54 24,63 - - 

 
Patchwork-ul este o tehnică de cusut prin care se 

unesc diferite piese de material textil pentru a obţine 

diverse obiecte decorative sau accesorii de îmbră-

căminte. 

 

 
 

Fig. 5. Tehnica patchwork. 

 

Dimensiunile şi formele patch-urilor pot să difere. 

Patchwork-ul a devenit un hobby pentru persoane 
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din multe părţi ale lumii, chiar o meserie. În America şi 

Europa se organizează festivaluri şi expoziţii, la care 

participă artiști și producători de materiale pentru 

patchwork, pasionați de această tehnică. 

Modelul de beretă propus pentru acest ansamblu 

vestimentar și formele reperelor sunt prezentate în 

figura 6. 
 

   
 

Fig. 6. Bereta pentru femei. 

 

Reperele modelului propus au fost încadrate în 

zonele disponibile din încadrările anterior obținute 

(material de bază, căptușeală și întăritură), păstrând 

lungimile obținute în variante de încadrare ale 

reperelor modelului de jachetă.  
 

 
 

Fig. 7. Încadrare material de bază. 

 

În urma realizării noilor încadrări, indicele de 

pierdere interioară scade în mod considerabil.  

 
 

Fig. 8.  Ip - Material de bază. 

 
 

Fig. 9. Ip - Căptușeală. 
 

Pentru materialul de bază, la aceleaşi lungimi de 
încadrare, eficienţa medie a încadrărilor a crescut cu 
5,38%, iar la căptuşeală eficienţa medie a 
încadrărilor a crescut cu 7,47 %. Beneficiul major 
rezultat în urma încadrării reperelor mici este acela 
de recuperare a pierderilor interioare, deșeuri care ar 
fi trebuit să fie aruncate sau incinerate. 

Ansamblul vestimentar propus poate avea și o 
borsetă (figura 10). 
 

 
 

Fig. 10  Model și repere borsetă. 

3. CONCLUZII 

Implementarea unui model de industrie circulară 
(îmbrăcăminte)  este o provocare care necesită timp 
și deschidere spre noi abordări. În cadrul acestui nou 
model se impune dezvoltarea unor noi inițiative 
privind modul de utilizare a materiilor prime, de 
dezvoltare de noi tehnologii privind reciclarea mate-
rialelor textile și de utilizare a acestora în noi 
produse de îmbrăcăminte.  

Trecerea la o economie circulară, în care, prin 

reciclare se evită epuizarea resurselor aduce după 
ea o serie de avantaje. Practic, dacă o economie 
liniară poate duce spre prăbușire, cu atât mai repede cu 
cât se accelerează și exploatarea resurselor, o economie 
circulară are efectul invers, asigurând creșterea prospe-
rității, dar mai ales existența pe viitor a speciei umane. 
[4] 

Economia circulară este o situaţie win-win pentru 
că: 

- reciclarea privită ca un obicei normal poate 
genera locuri de muncă atât în cadrul firmelor care 



INGINERIA ÎN SLUJBA DEZVOLTĂRII ROMÂNIEI 

 

Buletinul AGIR nr. 1/2019 ● ianuarie-martie 166 

se ocupă cu colectarea deşeurilor, a celor care se 
ocupă cu reciclarea lor sau, de ce nu, în cadrul celor 
care se ocupă cu consultanţa de mediu; 

- reciclarea facilitează creşterea veniturilor unei 

categorii de membri ai comunităţii, prin valorificarea 

materialelor colectate la diverse unităţi de colectare; 

- pentru fiecare loc de muncă creat în industria de 

gestionare a deşeurilor, reciclarea creează alte patru. 

[1,3,4] 

Economia circulară ofertă oportunitatea de a 

reinventa economia, făcând-o mai durabilă şi mai 

competitivă.  

Diversificarea structurii sortimentale pentru o 

firmă de confecții textile, abordarea inovatoare a 

lansării pe piață a unor noi brand-uri,  aduce 

următoarele avantaje: 

- reducerea pierderilor de materii prime și 

materiale și implicit a costurilor aferente acestora; 

- echilibrarea modului de încărcare a unor locuri 

de muncă; 

- crearea de noi locuri de muncă (calificarea noilor 

angajați); 

- reducerea cantității de deșeuri care trebuie 

distruse; 

- creșterea vizibilității și competitivității firmei pe 

piața concurențială. 

Această diversificare presupune în același timp 
creativitate și inovare, în utilizarea materii prime și 
tehnologii pentru realizarea de noi produse, și în 
flexibilizarea activității executantului (un executant 
poate executa faze sau operații cu diferite utilaje). 
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