Fabrici de reciclare

România reciclează numai 3% din întreg volumul de deșeuri pe care le produce, restul fiind
aruncat la groapa de gunoi. La polul opus se află Belgia, care reciclează 94%.
Din anul 2005, statul român este obligat de legislația europeană să recicleze un anumit
procent din cantitățile de deșeuri provenite din ambalaje.

Reciclarea de Ambalaje
Eco-Rom este liderul pieței de preluare de la agenții economici a obligației de reciclare și
valorificare a deșeurilor de ambalaje

Reciclarea de produse IT și electronice
Cea mai mare fabrică de reciclare a echipamentelor IT și electrocasnice din România este
deținută de compania GreenWEEE și se află la Frasinu, lângă Buzău.
GreenWEEE poate asigura reciclarea a 50.000 tone de deseuri de echipamente electrice si
electronice pe an, ceea ce reprezinta de trei ori mai mult decat cantitatea colectata in Romania
in 2008.

Reciclarea de metale
Cei mai importanți jucători de pe piața locală de fier vechi sunt grupurile Remat Călărași,
Remat Brașov, Romrecycling și Rematinvest,
Reciclarea becurilor
În România există organizația nonprofit Recolamp care colectează gratuit becurile arse.
Unele dintre lampile de iluminat contin mercur, un element chimic foarte toxic, ce poate crea
probleme de mediu daca este depozitat necorespunzator. „Nu este permis ca becurile sa fie
aruncate la gunoi, ele trebuie reciclate”

ECO REMAT SRL ofera inca din anul 2007 servicii complete pentru reciclarea si gestionare deseurilor
de hartie. Firma colecteaza mii de tone de hartie anul, prin cele 4 centre de colectare din Bucuresti si
Giurgiu.
Cum se recicleaza hartia?
1. Hartia este luata de la cosul de gunoi, apoi este depozitata intr-un container de colectare mare,
impreuna cu hartia de la alte containere de colectare.
2. Hartia este este dusa la o fabrica de reciclare unde este separata pe tipuri.
3. Dupa ce este separata se spala cu apa si sapun pentru indepartarea tusului, capselor si
lipiciului.
4. Prin adaugarea unor materiale diverse, pot fi create produse cum ar fi cartonul, hartia pentru
birou, hartia pentru ziare si multe alte tipuri.
5. Dupa acest proces hartia este lasata sa se usuce, iar apoi este rulata pentru taiare si trimisa
inapoi in magazine spre vanzare.

