
IMBUNATATIREA 
COLECTARII HARTIEI 
SI CARTONULUI 
PENTRU RECICLARE

Acest proiect a fost finantat prin mecanismul 
de cercetare si inovatie Horizon 2020 al Uniunii 
Europene prin cotractul No 690182

ImpactPaperec este un consortiu de 19 parteneri 
reprezentand tot lantul de valorificare a hartiei. 

Scopul lui este sa pune Europa in fruntea colectarii 
hartiei pentru reciclare.

IMPACTPapeRec
c/o ITENE 
Instituto tecnológico del embalaje, transport y logística
Sustainability Area

Antonio Dobon
Parque Tecnológico C/ Albert Einstein, 1
46980 Paterna - Valencia
Phone: +34 96 182 00 00
Fax: +34 96 182 00 01
Email: adobon@itene.com, info@impactpaperec.eu

PENTRU MAI MULTE DETALII REFERITOARE LA 
PROIECT SI PARTENERIAT

www.impactpaperec.eu

Nu este nevoie sa scoti agrafele, 
capsele sau spirala din caiet. Procedurile 
de reciclare sunt proiectate sa le elimine.

Toate plicurile pot fi reciclate. 
chiar si cele cu fereastra, dar nu si cele cu 
captuseala antisoc.

Hartia si cartonul contaminat cu 
alimente, cum ar fi cutiile de pizza, 
hartiile acoperite cu plastic, si paharele 
nu pot fi reciclate.

Turtiti cutiile si cartoanele 
pentru a reduce volumul si eficientizarea 
transportului.

STIAI? 

Salveaza pana la 60% din apa si 
energia necesara comparativ cu 
folosirea fibrelor virgine.

Salveaza resurse naturale si 
minimalizeaza emisiile de gaze cu 
efect de sera.

Are potentialul de a crea de 6 ori mai 
multe locuri de munca decat 
incinerarea si de 36 ori mai multe 
locuri de munca decat depozitarea.

RECICLAREA HARTIEI SI CARTONULUI



CE POT FACE CETATENII CE POT FACE MUNICIPALITATILE

Reciclarea hartiei si cartonului reduce 
presiunea asupra resurselor naturale 
cum sunt padurile, apa si energia.

Reciclarea hartiei si cartonului uzat este 
economic. Pentru industrie, fibrele 
reciclabile sunt o sursa de materie prima 
avand costuri reduse. Pentru municipalitati, 
colectarea si reciclarea materialelor 
valoroase reprezinta venituri, pe cand 
incinerarea si depozitarea ar implica 
cheltuieli.

Hartia este produsa din fibre de celuloza 
care este un material natural regenerabil. 
Colectarea separata a hartiei si cartonului in 
vederea reciclarii prelungeste cu 3,5 
ori viata fibrelor, posibil si mai mult. 
In timp, reciclarea presupune reducerea 
calitatii astfel fiind nevoie de fibre 
proaspete pentru mentinerea circuitului de 
reciclare a hartiei.

Cel mai important pentru cetateni 
este sa urmeze recomandarile privind 
sortarea si sa elimine hartia si cartonul 
folosind facilitatile de colectare 
separata puse la dispozitie.

Cel mai important lucru ce poate 
face Municipalitatea este sa asigure 
cetatenilor un sistem convenabil si 
transparent pentru colectarea separata 
a deseurilor.

Cetatenii pot contacta Municipalitatea 
privind informatiile sau indrumari 
legate de sistemul de management 
al deseurilor din teritoriu. Alegerea 
produselor reciclabile in magazine 
reprezinta un suport activ pentru 
reciclarea hartiei si cartonului.

Municipalitatea poate asigura 
cetatenilor si afacerilor informatii 
valoroase privind reciclarea, sa 
creasca constientizarea si sa explice 
importanta colectarii separate a 
hartiei si cartonului in procesul de 
reciclare.
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MANUALUL NOSTRU DE BUNE PRACTICI ESTE  
DISPONIBIL SI PE

www.impactpaperec.eu

Hartia este materialul cel mai de folosit in zilele noastre, si 
ne ajuta sa:

•  comunicam si sa transmitem informatii (hartie 
pentru scris, carti, ziare)

•  protejeaza, transporta si livreaza produsele pe 
care le folosim (cutii de carton, pungi de hartie, 
alte ambalaje)

•  ne asigura cerintele privind igiena (hartia de toaleta, 
servetele) sau foloseste unor scopuri speciale(bancnote, 
stampile, filtre)

Exista o necesitate crescuta de a imbunatati colectarea 
separata a hartiei si cartonului in municipalitatile din 
toata Europa.
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