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Reciclarea deșeurilor în Neamț: de la schimburi de experiență la activități practice
Experții Centrului de Resurse pentru Economia Socială Neamț au dedicat luna septembrie vizitelor
de lucru în fabrici de reciclare a rumegușului și workshop-ului „Dă viaţă hȃrtiei tale”, organizat de
Asociația React.
„În încercarea de a asimila toate cunoștințele necesare înființării Asociației Eco-social Neamț Întreprindere socială, am încercat să contactăm cât mai mulți întreprinzători privați care activează
în domeniul reciclării deșeului lemnos, cărora le-am solicitat informații ce țin atât de desfășurarea
propriu-zisă a activității, cât și de rentabilitatea unei astfel de afaceri”, a precizat Lili Cucoș,
coordonatorul Structurii de Sprijin al Economiei Sociale din Regiunea de Nord Est.
În Lunca Cetățuii (județul Iași) și Ilieșești (județul Suceava) am vizitat două companii care
valorifică deșuri din lemn provenite din culturi (generate din managementul pădurilor), în urma
prelucrarii lemnului sau deșeuri din lemn din construcții și demolări. Lipsa infrastructurii de
colectare a deșeurilor din lemn separat de alte tipuri de deșeuri, în special cele rezultate din
construcții și demolari este principalul impediment pe care l-am identificat pentru dezvoltarea unei
astfel de afaceri. Se recomandă colectarea separata a deșeurilor din lemn, din cauza potențialului de
contamiare a lor. Astfel, este de evitat colectarea deșeurilor din lemn în amestec cu vopsele, uleiuri,
lacuri, deșeuri rezultate din constructii și demolari.
Instalațiile care prelucrează deșeurile lemnoase pentru combustibilii alternativi pot separa deșeurile
lemnoase rezultate din construcții și demolări sau din fracția de deșeuri vegetale.
Dacă vizitele de lucru la fabricile de reciclare a deșeului lemnos au fost mai mult axate pe probleme
ce țin de strategiile de afaceri, atelierul de creație al Asociației React (1) a avut rolul de a destinde
atmosfera și de a provoca imaginația participanților. Sub sloganul, „Dă viaţă hȃrtiei tale,
promovează ȋntr-un mod inedit importanţa reciclării hȃrtiei şi a utilizării produselor din hȃrtie
reciclată”, participanții la workshop au ȋnvăţat să creeze obiecte decorative din ziare vechi, reviste şi
cutii de carton. „A fost relaxant și interesant în același timp. Având în vedere că și cei de la
Asociația React promovează principiile economiei sociale, am profitat de participarea la acest
atelier pentru a discuta și despre aspecte legate de domeniul în care activăm, în timp ce am învățat
cum pot transforma hârtiile inutile din casă în obiecte decorative”, a spus Lili Cucoș.
Proiectul „Economia socială, o soluție pentru mediul înconjurător” este cofinanțat din Fondul Social
European, prin Programul Operațional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007 – 2013,
implementat de Asociația Salvați Dunărea și Delta, în parteneriat cu SC Eco-Rom Ambalaje SA.
Proiectul presupune înființarea a patru întreprinderi sociale în tot atâtea regiuni din țară.
Întreprinderea socială din zona de Nord Est a țării va fi înființată în județul Neamț și va avea ca
obiect de activitate reciclarea și valorificarea deșeurilor lemnoase.
(1) [Pe pagina de Facebook a Asociatiei React puteti gasi cateva fotografii de la atelier:
http://www.facebook.com/asociatiareact]
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