Fabricile de reciclare
Fabricile de reciclare sunt folositoare de oarece daca nu am recicla deseurile pana la urma
lumea ar fi poluata. Toate gunoiele care sunt aruncat la cosul de gunoi se aeunca la
gropa de gunoi cu exceptia gunoielor care sunt sortate in cosurile de reciclare.
Misiunea fabricilor este sa actioneze ca un aparator al mediului pentru generatiile
prezente si viitoare. Toata lume vrea sa contribuim la schimbarea mentalitatii si
comportamentului oamenilor fata de mediul inconjurator. Prin activitatea tuturor, o
sa sustinem indeplinerea obiectivelor de colectare si reciclare , asumate de Romania
in fata Uniunii Europene.
Credem in: un mediu curat si sanatos, oamenii nostril, partenerii nostrii.
Trebuie sa fim: responsabili, entuziasti, inovativi, dinamici.
Acum o sa vorbesc despre o companie de reciclare. Compania a fost infiintata in
ianuarie 2007 la Buzau si a inceput activitatea de productie in februarie 2009, in
localitatea Frasinu, situata la 5 km de centrul orasului Buzau.Investitia initiala de 10
milioane de euro a permis construirea unei moderne hale de productie si achizitia
unora dintre cele mai performante tehnologii de tratare DEEE ce respecta întru totul
exigentele impuse de standardele europene de mediu.

Dupa opinia mea fabricile sunt unele dintre cele mai folositoare lucruri din multe motive.
Motivele mele sunt: ajuta la luptarea impotriva poluarii, are un scop bun, face bine
oamenilor, determina viitorul si este folositor pentru ca putem refolosi lucruri.
Deviind total de la subiect o sa va spun cum merge reciclarea. Un obiect nou este
fabricat dupa aceea se duce la magazin al treilea pas este consumarea iar dupa aceea
se preseaza se colecteaza se transporteaza si se transforma in fulgi iar in cele din
urma se face un proces si se transforma in fibre sintetice iar procesul acesta se repeta
acest proces de multe multe multe ori. Ce va pentru cunostinta voastra generala:
Dintre toate țările europene, România reciclează numai 3% din întreg volumul de
deșeuri pe care le produce, restul fiind aruncat la groapa de gunoi. La polul opus se
aflăBelgia, care reciclează 94%. Eu as vrea sa avem o tara frumoasa nepoluata.
Acum o sa vorbesc despre cea mai buna fabrica de reciclare din Romania care se
numeste GreenGlass Recycling. Green Group, unul dintre cei mai importanţi
investitori în industria verde din România, a inaugurat în luna decembrie
GreenGlass Recycling, cea mai modernă fabrică de reciclare a deşeurilor din sticlă, în
urma unei investiţii de 4 milioane de euro. Situată in Capitala, în cadrul fostei
platforme industriale Danubiana, GreenGlass Recycling transformă deşeurile de

sticlă în granule de puritate foarte mare (99,99%), care sunt mai departe folosite în
procesul industrial de fabricare a sticlelor noi.

Eu as vrea sa avem o tara frumoasa nepoluata. Acum o sa vorbesc despre cea mai buna
fabrica de reciclare din Romania care se numeste GreenGlass Recycling. Green
Group, unul dintre cei mai importanţi investitori în industria verde din România, a
inaugurat în luna decembrie GreenGlass Recycling, cea mai modernă fabrică de
reciclare a deşeurilor din sticlă, în urma unei investiţii de 4 milioane de euro. Situată
in Capitala, în cadrul fostei platforme industriale Danubiana, GreenGlass Recycling
transformă deşeurile de sticlă în granule de puritate foarte mare (99,99%), care sunt
mai departe folosite în procesul industrial de fabricare a sticlelor noi. Fabrica va avea
o capacitate totală de procesare de 110.000 de tone de deşeuri din sticlă anual.
Ştiaţi că...
-O tonă de hârtie reciclată salvează de la tăiere 15 arbori maturi.
-PET-ul reciclat poate fi folosit pentru a fabrica noi produse: covoare, machete, material
pentru tricouri, încălţăminte, pulovere şi jachete, genţi, umplutură pentru haine de
iarnă sau saci de dormit şi chiar jucării;
-Sticla poate fi reciclată la infinit deoarece structura sa nu se deteriorează la reprocesare.
-Un cartuş de imprimantă obişnuit se descompune în peste 450 de ani. De aceea, reciclare
lor devine necesară.
-Bateriile conţin metale periculoase, precum: mercur, plumb, cadmiu, nichel, litiu.
Aruncate necorespunzător şi odată ajunse în natură, aceste metale poluează puternic
mediul.
-Se estimează că pungile de plastic şi alte deşeuri din acest material, aruncate în ocean, duc
la moartea a peste 1 milion de fiinţe marine anual.

