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La Mai bine, considerăm că, pe lângă implicarea civică, schimbările comportamentale în ce
privește consumul sunt cele mai importante la nivel individual pentru generarea de
schimbare pozitivă. Actul de consum, informat, conștient, critic, empatic, contribuie la
diminuarea impactului negativ asupra mediului și la sporirea celui pozitiv asupra societății.

Când vine vorba de alegeri individuale, după alimentele cu care ne hrănim, hainele și
accesoriile pe care alegem să le “consumăm”, au cel mai mare impact asupra mediului și
societății. Totodată, la nivel global, industria modei este cea de-a doua cea mai poluantă
după industria petrolieră. Pornind de la aceste conștientizări și premise, la mai puțin de un
an după fondarea întreprinderii sociale CUIB ce oferă alternative sustenabile pentru
consumul de hrană, am început să punem bazele celei de-a doua - REDU - ce oferă de
aproape 5 ani alternative etice și (mai) sustenabile la consumul de haine, accesorii și
obiecte cu utilitate realizate din materiale textile.

Astfel, REDU a fost lansat în aprilie 2015, în urma unui grant oferit de Guvernul Norvegiei prin
programul de finanțare Inovare Verde în Industria din România, cu scopul de a genera
schimbare pozitivă în industria textilelor și a modei.

Astăzi, REDU reprezintă o referință la nivel național în domeniul economiei circulare și
sociale, fiind primul proiect din România care a abordat sub formă organizată și
antreprenorială reducerea creativă a deșeurilor textile. De asemenea, pe lângă oferirea
unor alternative concrete, echipa REDU reprezintă cea mai activă voce în creșterea gradului
de conștientizare în România cu privire la costurile ascunse sociale și de mediu ale
industriei textile și ale modei rapide – fast fashion.

În ciuda activării într-un domeniu foarte competitiv, al unei industrii în care strategiile
adoptate spre a face față competiției includ producția rapidă, salariile mici, prețurile scăzute,
materialele ieftine și produsele cu durată scurtă de viață, REDU, abordând valori opuse, cu
mari costuri de oportunitate și acceptând compromisuri minime, a reușit să reziste și în
perioada 2017 -2019, după finalizarea finanțării amintite mai sus. A reușit nu datorită
fondatorilor sau a managerilor inițiali ai proiectului, ci datorită unei dedicări și unui sprijin cu
totul neașteptate și necondiționate din partea unor membri ai echipei executive.

În toamna anului 2017, REDU a trecut de la statutul de proiect Mai bine la cel de entitate de
sine stătătoare sub forma SC Atelierul REDU SRL, în care asociația este acționar majoritar și
în care Anca, Andreea, Elvys, Gabriela și Maria sunt co-acționari, deținând jumătate din
părțile sociale. Această decizie de a crea o companie co-deținută de oamenii care muncesc
pentru ea, a fost luată ca formă minimă de recunoștință pentru cei care au realizat eforturi
extraordinare să mențină în viață și să dezvolte proiectul REDU.

Iată în paginile următoare rezultatele pe care o mână de oameni (echipa constantă a fost
reprezentată în anii ultimii trei ani de echivalentul a mai puțin de 4 persoane cu normă
întreagă) le-a obținut în ultimii trei ani, cu mențiunea că aceeași echipă s-a ocupat de toate
activitățile fie ele operaționale, administrative sau de dezvoltare: design și cercetare,



colectare și sortare, prototipare și confecționare, marketing și comunicare, organizare de
evenimente sau scriere de proiecte și mutare a sediului de două ori😊

Reducere, Reparare, Reutilizare

Încă de la lansarea proiectului, la începutul anului 2014, am instalat în Iași, 10 cutii de
colectare a articolelor de îmbrăcăminte uzate. Activitate de pionierat, nepilotată sau testată
anterior, la implementare căreia ne-am entuziasmat, fără a anticipa volumul de haine și
accesorii pe care le vom primi.

În februarie 2017, Atelierul REDU și-a schimbat sediul și punctul de lucru de pe Str. Petru
Rareș în clădirea actualului sediu FAB LAB Iași pentru ca din nou, în mai puțin de 2 ani, în
ianuarie 2019 să se stabilească, pentru o perioadă nedeterminată încă, într-un nou spațiu de
pe strada Păcurari.

Cantitățile copleșitoare de produse colectate, lipsa garanției unui spațiu stabil care să poată
fi certificat ca centru de colectare și resursele limitate de care dispunem - echivalentul a mai
puțin de 3 persoane cu normă întreagă, ne-au determinat să oprim procesul de colectare
pentru o perioadă nedeterminată, la începutul anului 2017.

Totuși, în mai puțin de 3 ani de activitate am colectat peste 6 tone de articole de
îmbrăcăminte, încălțăminte, pături și accesorii. Cea mai mare parte, aproximativ 65%, au
fost lucruri care au fost donate către persoane vulnerabile. Un sfert din produse, după
operațiuni de sortare și de curățare, au fost revândute la prețuri foarte mici membrilor
comunității care au participat la cele 8 ediții de Bazar Solidar organizate în perioada 2017 –
2019.

În anul 2017 am lansat noile servicii de reparații și retuș la invitația și în urma implicării și
investițiilor lui Elvys Sandu Prisecaru, proaspăt voluntar REDU care mai târziu avea să devină
persoană centrală în proiect și președintele Mai bine. Această activitate sporadică dar
constantă a îmbunătățit și prelungit viața pentru aproximativ 200 de produse.

Reciclare Redesign și Upcycling

Procesul de creație de tip upcycling, respectiv crearea de produse noi din resturi de materiale
care altfel ar deveni deșeuri (reciclabile sau nu),  este unul mai anevoios față de cel comun,
standard, ce folosește materiale noi. Colectarea materialelor, sortarea, curățarea și
repartizarea lor pe tipul de textură, croirea și asamblarea produsului final necesită resurse
mai mari de spațiu, de timp și imaginație mai bogată. În plus, această modalitate de a lucra
cu materiale recuperate poate fi o constrângere în realizarea de serii mari de produse, ca
urmare a diversității de forme, de culori și/sau de texturi.

Dincolo de provocările mai sus menționate, în condiții care niciunde și nicicând nu au fost
optime, fără spații cât mai generoase și ambianțe cât mai creative, designerii și makerii
REDU au realizat pe parcursul ultimilor trei ani nu mai puțin de 50 de tipare de produse noi,



pe baza cărora au creat aproape 6200 de produse noi din materiale textile recuperate și/sau
cât mai locale și cât mai naturale.

În urma întreruperii procesului de colectare a deșeurilor post consum (bunuri uzate/ vechi
de la consumatori individuali), echipa REDU a continuat să colecteze deșeuri preconsum
(resturi generate de fabrici și ateliere de creație în timpul procesului de producție). Câteva
parteneriate s-au consolidat de-a lungul timpului, actorii economici activi în domeniul
industriei textile și confecțiilor înțelegând necesitatea reducerii deșeurilor tehnice pe care le
generează.

Materia primă a Atelierului REDU nu constă însă doar în materiale recuperate, întrucât 
deșeurile textile nu oferă întotdeauna posibilitatea de a crea un articol vestimentar upcycled
100%. A doua opțiune constă în alegerea unei surse de material cu cel mai mic impact
negativ asupra mediului și asupra oamenilor. Figura de mai jos redă originea tipurile de
materiale folosite în atelier în perioada 2017 – 2019.

De aceste produse au beneficiat peste 2000 de clienți, cu precădere persoane fizice, dar și
persoane juridice publice sau private. Am avut printre clienți un teatru, o universitate,
întreprinderi sociale din România dar și din Elveția și Marea Britanie. De asemenea
produsele noastre au fost promovate de noi ambasadori locali, către comunități din Belgia,
Olanda și Elveția.

Reeducare

REDU nu a trecut printr-un studiu de fezabilitate sau o fază de pilotare. Nu avem garanția
succesului, suntem într-un proces continuu de încercări și testări, după aproape 5 ani de
existență în care consumul devine mai frenetic, realitățile mai dinamice, viețile mai alerte.
Noi trebuie să ținem pasul și să ne adaptăm constant în societatea de consum în care ne
ascundem în spatele hainelor și cumpărăm o personalitate vândută de marile branduri fără
a cântări deloc costurile ascunse. Trebuie să ținem pasul, să generăm totodată alternative,
impact pozitiv, reziliență și să convingem comunitatea, publicul cu privire la nevoia de
îmbrățișare a schimbării și alternativelor pe care le propunem.

Fără a ne plânge și fără a fi lipsiți de recunoștință pentru oportunitatea de a face ceea ce
facem, subliniem că munca noastră este plină de provocări, nu doar cele inerente lucrului cu
deșeuri. Înainte de a fi despre reducere, reutilizare, reparare și redesign, REDU este despre
REEDUCARE. Cea mai importantă sarcină pe care o avem e cea de convingere,



conștientizare, de schimbare de mentalități, de a facilita înțelegerea interdependenței și a
faptului că acțiunile individuale au influențe colective și viceversa. Este o muncă continuă
pe care trebuie să o facem deopotrivă pentru noi înșine și pentru cei din jur.

Pe parcursul ultimilor trei ani, pe lângă constanta comunicare și prezență online, zeci de
evenimente offline au contribuit la ecologia mentală colectivă și o mai bună conștientizare a
comunității locale cu privire la impactul social și de mediu al industriei textilelor și
confecțiilor. Dintre acestea amintim:

� Noiembrie 2019: Co-organizarea evenimentului Tranziția către un Iași fără
plastic de unică folosință, alături de Asociația Laboratorul Verde și Agenția pentru
Protecția Mediului din Iași cu scopul promovării de modele de producție și consum
care implică reducerea la minimum a deșeurilor prin partajare, reutilizare, reparare,
renovare și reciclare a materialelor și produselor existente cât mai mult posibil.

� Mai 2019: Co-organizarea prezentării de modă Entropy/ A zero-waste

collection alături de tinerii creatori de la Universitatea de Arte George Enescu,
Facultatea de design, specializarea Design Vestimentar, în cadrul evenimentului
TCBL-Fashion Forward cu peste 50 de participanți din multiple țări europene.

Aprilie 2019: Organizarea flash mob-ului Rana Plaza Never Again cu ocazia
Zilei Internaționale a Revoluției în Modă – World Fashion Revolution Day care este
sărbătorită anual pe 24 aprilie, ziua aniversară a cele mai mari tragedii din istoria
modei, în care, în anul 2013, a avut loc colapsarea fabricii din Rana Plaza, Bangladesh
care a dus la moartea a 1138 de persoane și rănirea multor altora;

� Mai 2018: Participarea la evenimentul Zero Waste Living cu Bea Johnson,

unul dintre cei mai mari ambasadori globali ai traiului fără deșeuri și fără risipă,
organizat la Cluj Napoca, în luna mai 2018; Anca a fost invitată să prezinte contribuția
adusă de Mai bine în acest domeniu, mai ales prin REDU;

Aprilie 2018: Marcarea Săptămânii Internaționale a Revoluției în Modă,
alăturându-ne campaniei #WhoMadeYourClothes pentru a atrage atenția asupra
practicilor cu impact negativ a industriei textile, în calitate de producători, dar și
consumatori.

Februarie 2018: Co-organizarea și participarea la Redu Place Lab.
Antreprenoriat verde, la invitația Societății Antreprenoriale Studențești de la
Universitatea Tehnică “Gheorghe Asachi” din Iaşi – o prezentare și un dialog
constructiv cu privire la mizele și provocările abordării economiei sociale și circulare
în sfera industriei textile;

Mai 2017: Instalația artistică "REDU#2", curatoriată de colega noastră
Gabriela Stoica, artist vizual care a reflectat prin intermediul lucrării expuse modul în
care funcționează industria textilă, care este impactul alegerilor cotidiene și cum
putem contribui împreună la o schimbare în mai bine.

https://vimeo.com/334421244?fbclid=IwAR17KAk8fEqw0nfpH7iDRBCDeSQ4UMwynPmmQxTc01I2tUuXMWAueJvdHbc
https://www.facebook.com/media/set/?vanity=redu.org&set=a.1720571838022595


� Organizarea de ateliere de REcreație pentru tinerii din Iași în care aceștia au învățat

să prelungească viața bunurilor vestimentare, cum să le colecteze, cum să le repare
și cum să le transforme în lucruri de utilitate. În total un număr de ....... au beneficiat
de aceste ateliere

� Organizarea a 8 ediții de Bazar Solidar, în medie cu aproximativ 50 de persoane

participante fie cu rolul de donator de lucruri, de cumpărător la prețuri modice sau
ambele; împreună cu persoanele vulnerabile care au primit gratuit haine,
încălțăminte, pături și alte categorii de obiecte cu utilitate, estimăm numărul
beneficiarilor unici la cel puțin 500 de persoane;

� Participarea la târguri alternative, precum cele organizate anual în cadrul Street

delivery, târgurile Hubrifair organizate în anul 2018 în cadrul spațiului Hubrica sau
târgul Fair Fashion fair organizat în Leuven, Belgia pe data de 25 aprilie 2019; nu le
avem centralizate pe toate, dar am estima cel puțin 4 târguri pe an, cu sute de
persoane cu care am interacționat direct prin intermediul standurilor noastre;

Cooperare locală și europeană pentru cercetare și inovare

Din luna octombrie 2017 până în luna mai 2019 REDU a devenit un așa numit Place Lab în

cadrul rețelei europene TCBL – Textile & Clothing Business Labs cu peste 50 de protagoniști

aflați în avangarda transformării pozitive a industriei în care activăm. La invitația și cu

sprijinul Reginnova și ai altor parteneri din rețea, pe parcursul acestei perioade ne-am

implicat în multiple activități de promovare, cooperare și catalizare a diferiților actori care

pot contribui la abordarea mai ambițioasă a sustenabilității în sectorul textil, la nivel local,

regional, național, european.

Mai 2019 Co-organizarea, împreună cu REGINOVA a conferinței Fashion

Forward: connecting patterns for sustainability cu scopul de a capta energia tânără a

bogatei industrii locale și abilitatea acesteia de a încorpora concepte cheie ale TCBL –

digitalizarea, umanizarea, circularitatea, transparența – spre o nouă viziune

emergentă a modei sustenabile.

Prin diversitatea activităților și prin participarea a peste 100 de practicieni și

persoane interesate de sector din peste zece țări europene, inclusiv cei mai

importanți actori din România care abordează sustenabil industria modei,

considerăm acest eveniment cel mai semnificativ organizat până acum la nivel

regional în acest domeniu.

Februarie 2019 Waste and resources – o dezbatere sub forma unui atelier

participativ asupra posibilităților de tranziție către un design sustenabil cu

participarea reprezentanților actorilor cheie ai sectorului T & C local - profesori și

https://tcbl.eu/tcbl2019
https://tcbl.eu/tcbl2019


studenți de la Facultatea de Arte Vizuale și Design și de la Facultatea de Textile și

Pielărie , Întreprinderea Socială UtilDeco, designeri vestimentari, companii locale

precum Katy Fashion și GeminiCad.

Martie 2018 BioShades - primul workshop de vopsire neconvențională cu

bacterii dezvoltate special în acest sens, ca alternativă sustenabilă la utilizarea

abuzivă a substanțelor chimice din industria textilă. Concomitent cu 14 laboratoare

din Europa, coordonate și conectate de către TextileLab Amsterdam, am investigat

procesul inovativ de vopsire cu Janthinobacterium lividum, o bacterie extrasă din sol,

care ar putea deveni o alternativă sustenabilă de colorare. Împreună cu Reginnova și

studenții participanți, am obținut un răspuns concludent legat de posibilitatea

intreacțiunii dintre Janthinobacterium lividum și fibra naturală de cânepă crudă.


