
NECESITATEA RECICLĂRII HĂRTIEI ȘI A CARTONULUI 

 
Hârtia și cartonul sunt peste tot: în magazine, în fiecare cameră a oricărei case, în 

birourile firmelor, pe trotuare, îngrămădită în gropile de gunoi alături de alte deşeuri. Zilnic 

fiecăruia dintre noi îi trece prin mâini, cel puţin o dată, măcar o bucată de hârtie. Hârtia este cel 

mai frecvent deşeu, provenit din mai toate domeniile de activitate şi, prin urmare, are cea mai 

mare pondere în totalul deşeurilor la nivel mondial. De multe ori nici nu ne dăm seama cât de 

iresponsabil folosim hârtia, din neinformare, inconștiență, din păcate, chiar și din nepăsare. 

       Industria hârtiei afirmă adesea că plantează mai mulţi copaci decât taie. Un alt aspect 

important este acela că, în timp ce copacii tineri - cei plantaţi - absorb carbonul mai repede, cei 

bătrâni stochează cantităţi vaste, contribuind la reducerea gazelor cu efect de seră din atmosferă. 

Mai mult, atunci când un copac este tăiat, acesta va elibera o mare parte din carbonul stocat înapoi 

în atmosferă. 

       Și totuși, ce soluții am putea găsi pentru a combate consumul de hârtie, fără ca peste câțiva 

ani să ajungem să fim acoperiți în totalitate de deșeuri aruncate la voia întâmplării printre care 

și hârtie?                                                         

O metodă ar fi: RECICLAREA HÂRTIEI ȘI A CARTONULUI.  

În CONTINUARE vă prezentăm câteva beneficii ale reciclării: 

 Prin reciclarea hârtiei contribuim enorm la reducerea poluării şi economisirea unor resurse 

naturale epuizabile. Pentru obţinerea hârtiei din fibre reciclate se foloseşte cu 70% mai 

puţină energie decât pentru cea din fibre naturale. 

 O tonă de hârtie reciclată economiseşte: 15 copaci, 2,5 barili de petrol, 4132 KwH (suficient 

pentru a încălzi o locuinţă timp de 6 luni), 2,26 m³ spaţiu de depozitare a deşeurilor, 26.497,88 

litri de apă, 26,8 kg de materiale poluante ale aerului. 

 Reciclarea hârtiei are sens din punctul de vedere al mediului: 

-reduce presiunea asupra gropilor de gunoi; 

- reduce presiunea asupra pădurilor naturale; 

- obţinerea hârtiei reciclate foloseşte mai puţină energie, apă şi prin urmare, poluează mai 

puţin; 

- hârtia are nevoie de aproximativ 5 ani pentru a se biodegrada.  

Astfel, reducând cantitatea de hârtie şi carton care ajunge în gropile de gunoi, reducem 

încălzirea globală. (beneficiu mai ales în cazul reducerii consumului decât a reciclării).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Problema hârtiei nereciclate a fost sesizată și la nivelul local, așa încât, echipa noastră a 

încercat să obțină câteva răspunsuri de la autorități și cetățeni.  

Într-o primă etapă, pentru a atrage atenția autorităților locale cu privire la aceasta 

problemă, grupa noastră, a discutat cu persoane de răspundere din Primăria Rădăuți. Am aflat 

că acest deșeu important nu este în totalitate reciclat și că mari cantități ajunge la „groapa de 

gunoi” a municipiului (stație de depozitare temporară). Anual, orașul Rădăuți produce o 

cantitate impresionantă de deșeuri care nu sunt încă colectate selectiv.                                                                   

De asemenea, prin programe cu finanțare de la Ministerul Mediului, vor fi amenajate  

numeroase eurocontainere prin care se dorește remedierea parțială a problemei. O altă problemă 

frustrantă pentru municipiul Rădăuți este nereciclarea cartonului care ocupă o mare parte din 

spațiul gropilor de gunoi. În opinia reprezentanților autorităților locale, orașul are nevoie de 

multe îmbunătățiri. Aceeași părere și-au exprimat-o și cetățenii intervievați de echipa noastră. 

După un mic sondaj realizat la nivel local, rezultatele au fost așa cum ne așteptam, cetățenii sunt 

conștienți de problemă, vor să o remedieze, afirmă că sunt activi în acest sens, contribuind prin 

diferite metode, dar, privind în jur, realitatea e puțin diferită. 
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În urma sondajului aplicat și a interviurilor am constatat că problema colectării și a 

reciclării hârtiei îi preocupă pe majoritatea oamenilor, însă prea puțini iau măsuri pentru a 

schimba ceva în  societatea în care trăiesc. 

Știind că prin reciclare se economisește energia și se reduce poluarea, propunem cîteva soluții 

pentru reciclarea hârtiei:  

- colectarea selectivă individuală și depunerea acestora în containere asigurate de firma de 

salubritate sau predarea la centre de colectare; 

- colectarea selectivă în instituții și societăți comerciale și încheierea contractelor cu agenți 

economici autorizați care preiau și valorifică apoi deșeurile; 

- asigurarea în locuri publice a eurocontainerelor care colectează acest tip de deșeu; 

- reducerea consumului de hârtie prin utilizarea alternativelor electronice pentru: ziare, facturi, 

propagandă vizuală, materiale publicitare, felicitări, cărți, caiete de lucru, etc.; 

- utilizarea hărtiei de scris pe ambele părți și numai atunci când se impune acest lucru fără a o 

risipi. 
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Reciclarea hărtiei nu numai că economisește cantități uriașe de lemn, dar contribuie la 

reducerea defrișării pădurilor( o tonă de maculatură înlocuiește o tonă de celuloză care se obține 

din 3-4 mc de lemn.  

Este timpul să devenim mai  responsabili şi interesați de ceea ce se întâmplă în jurul 

nostru. Trebuie să conștientizăm că viitorul generațiilor care vor urma depinde în totalitate de 

acțiunile noastre. 
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