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Clădirea Atelierului de eco design
schiță realizată de arh. Anca Crețu



Clădirea Atelierului de eco design
într-o zi de lucru cu studenții



Obiectivele proiectului 
Atelierul de eco design

• 1: Operaționalizarea în cadrul Centrului Green Mogo a unui atelier de 
proiectare și realizare prototipuri dotat și adaptat nevoilor studenților și
tinerilor absolvenți de arhitectură și design.

• 2: Dezvoltarea și implementarea unui program de formare pilot axat pe
practică și învățare experiențială pentru un grup de 30 de tineri arhitecți și
designeri

• 3: Susținerea celor 30 de studenți și tineri absolvenți de arhitectură și design 
pentru dezvoltarea de creații proprii în cadrul modelului de economie
circulară și promovarea a minim 2 lucrări originale la evenimente de profil.

• 4: Promovarea economiei circulare și a activității studenților și tinerilor
absolvenți către minim 320 de elevi și 300 de adulți vizitatori ai Centrului
Green Mogo

• 5: Promovarea atelierului și rezultatelor sale către publicul larg (min. 1500 
de persoane) prin intermediul unui film realizat pe parcursul proiectului și a 
altor instrumente de promovare (pagină facebook, broșuri)



Rezultatele proiectului 
Atelierul de eco design

• Atelier de eco design amenajat și dotat cu unelte
• Metodologie program formare realizată și implementată
• 30 de studenti si tineri absolventi parcurg cu succes programul de 
formare
• 2 sesiuni formare, o tabără de creație și 3 ateliere practice derulate
pentru membrii grupului de eco design
• o vizita de studiu la fabrica de reciclare
• 10 lucrări realizate în atelierul de design
• 2 lucrări propuse pentru înscriere la Romanian Design Week 2018 
• prezentări despre eco design și economie circulară pentru 320 de liceeni 
și 300 de vizitatori adulți ai Centrului Green Mogo, 
• un eveniment de tip “Ziua porților deschise” organizat
• un film documentar și un teaser realizate
• comunicare pe site-ul centrului, pe pagina de facebook și pe canalul de 
YouTube; articole de presă și emisiuni radio



Echipa de proiect

• Manager proiect – Felicia Ienculescu-Popovici, 
director Greenitiative  

• Coordonator grup designeri – arh. Anca Crețu, 
• Asistent proiect responsabil raportare - Cristina 

Adam 
• Responsabil amenajare atelier (voluntar) -

Marius Ienculescu-Popovici, 
• Echipa traineri si facilitatori – colaboratori, 

expertiza formare adulți, economie verde și 
dezvoltare durabilă, afaceri in industrii creative, 
economie socială, etc.; 

• Cel puțin 10 voluntari implicați



30 de studenți și tineri absolvenți 
selectați



O sesiune de training pe tema legăturii 
dintre problemele de mediu și eco design



Cursuri de antreprenoriat verde 
cu Manu Constantin



Întâlniri inspiraționale la tabăra de eco 
design cu Sabina Iordache de la 

Printoteca și TShirt Van



Discuții cu antreprenori pasionați de 
eco design– Adrian Moisa



Muncă în echipă



Ateliere practice cu antreprenori din 
domeniul eco designului



Atelier ce hârtie reciclată hand-made cu 
Papelier la tabăra de eco design



Ateliere upcycling – realizarea unor taburete 
din deșeuri de PET, carton, resturi textile și 

de lemn cu echipa Kihi - Kiha



Ateliere upcycling – realizarea unor taburete 
din deșeuri de PET, carton, resturi textile și 

de lemn cu echipa Kihi - Kiha



O parte din participanții la proiect au 
învățat să folosească diverse tipuri de 

mașini de cusut



Atmosferă de tabără de vară
la sesiunile de feedback



Energia activităților nonformale



Bucurie și energie direct din natură



Design de tricouri realizat de studenți și 
imprimat de TShirt Van



Design de tricouri realizat de studenți și 
imprimat de TShirt Van



Atelier de serigrafie cu Oana Doruș, 
masterand UNARTE



Participare timp de 5 zile la Forumul 
Tradițiilor Creative_MȚR



Ateliere de upcycling cu Justin Baroncea



Ateliere de upcycling cu Justin Baroncea



Ateliere de upcycling cu Justin Baroncea



Ateliere de restaurare mobilier cu 
vopsele ecologice susținut de Nana 

Rădulescu



Ateliere de restaurare de mobilier cu 
vopsele ecologice



Atelierul de eco design cu liceeni –
Colegiul de arhitectură și lucrări publice 

I.N. Socololescu



Eco leaderii de C.N. Coșbuc în vizită la 
Atelierul de eco design



Eco leaderii de C.N. Coșbuc în vizită la 
Atelierul de eco design



Vizită la GreeWEEE Buzău – 21 
noiembrie 2017



Greenitiative, Green Mogo
Centrul Green Mogo
www.greenmogo.ro


