
BIODEŞEURI COMPOSTATE,
PĂMÂNT FERTIL!

deşeu
menajer

cadru

crengi

frunze

pai

S M I D
H  A  R  G  H  I  T  A

I H R
H  A  R  G  I  T  A

SISTEM DE MANAGEMENT INTEGRAT AL DEŞEURILOR ÎN JUDEŢUL HARGHITA

AUTORITATEA DE MANAGEMENT

Ministerul Fondurilor Europene
Autoritatea de Management a Programului Operaţional

Sectorial Mediu

ORGANISM INTERMEDIAR

Organismul Intermediar 7 Centru
Sibiu, str. Cristian nr. 21., nr. poştal: 550073

Proiect cofinanţat din Fondul European de Dezvoltare
Regională, prin Programul

Operaţional Sectorial Mediu 2007-2013

Investim în mediu. Credem în viitor.

Conceput la inițiativa
Consiliului Judeţean Harghita.

2015

Conţinutul acestui material nu reprezintă în
mod obligatoriu poziţia oficială a Uniunii Europene sau

a Guvernului României

Obiectivul general al proiectului Sistem de Management 
Integrat al Deșeurilor din Județul Harghita este 
organizarea, construirea și operarea unui sistem de 
gestionare a deșeurilor modern, sustenabil și desființarea 
depozitelor care nu corespund reglementărilor europene. 

Valoarea proiectului este de 164 milioane de lei, fără TVA, 
din care 70,5% provin din surse UE, 14,2% din finanțare de 
la guvern și 15,3% din finanțare proprie. Prin acest proiect 
se va reconstrui total managementul deșeurilor, de la 
colectarea deșeurilor gospodărești la depozitarea finală. 

Proiect finanţat prin Programul Operaţional Sectorial 
Mediu, Axa Prioritară 2 – Dezvoltarea sistemelor de 
management integrat al deșeurilor și reabilitarea siturilor 
contaminate istoric.
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 3. Să fim atenți la umiditate! Să udăm bine 
cantitatea de deșeuri cu apă, să fie la fel de udă în 
fiecare loc (ca un burete care e umed dar încă nu 
curge). Să o acoperim 
cu un covor vechi făcut  din material natural (lână, in, 
cânepă), carton sau plastic care ține umiditatea și 
protejează de ploaie care are efect de dizolvare a 
nutrienților.

AVANTAJELE COMPOSTĂRII CASNICE:

 scade cantitatea deșeurilor transportate din 
gospodării;
 putem evita mirosuri neplăcute produse de 
putrezirea materiilor organice din lada de gunoi;
 putem evita arderea miriștilor, care este 
nesănătoasă și poluantă; 
 plantele noastre pot crește mai repede și mai 
sănătos;
 putem evita utilizarea fertilizanților și a altor 
produse chimice dăunătoare;
 în locul turbei de mlaștină care este 
supraexploatată, compostul se poate folosi ca sol 
pentru flori.

CE NU POATE AJUNGE ÎN COMPOST? 

Materiale sintetice, nedegradabile (plastic, sticlă, 
metale, țiglă), vopsea, lac, ulei, grăsimi, resturi de 
mâncare (deși se descompun, atrag muște - care 
răspândesc infecții), materii periculoase, metale grele, 
reziduuri din plante de lângă drumuri cu trafic mare, 
baterii, acumulatoare, saci de colectare din aspiratoare, 
deșeu de lemn impregnat, coji de citrice, buruieni cu 
semințe, rădăcini de buruieni, plante bolnave, infectate 
etc.

ÎN CE CONSTĂ COMPOSTAREA?

Compostarea este o activitate a gândirii ecologice. 
Din punct de vedere biologic este un proces care 
transformă materialele organice din deșeuri și produse 
secundare într-un sol bogat în humus. Compostarea 
casnică înseamnă compostarea în grădină a deșeurilor 
organice produse în gospodărie și utilizarea 
compostului obținut.

CE SE POATE COMPOSTA?

Materiale compostabile: deșeu „maro”, bogat în carbon 
și cu descompunere lentă, deșeu „verde”, bogat în 
nitrogen și cu descompunere rapidă.

 Deșeuri „maro”: materiale organice uscate, tari 
(crengi, frunze sau plante uscate).

 Deșeuri „verzi”: materiale proaspete, moi și 
suculente, de exemplu iarba cosită recent sau resturi de 
fructe și legume.

ladă de 
compostare

SUGESTII DE COMPOSTARE:

 1. Să colectăm cât mai multe deșeuri verzi și maro! 
Cu cât mai mare este cantitatea de compost, cu atât 
mai bine ține umiditatea și se descompune mai rapid.

 2. În lada de compostare să punem aproximativ 
aceeași cantitate de deșeuri verzi și maro. Stratificarea 
ideală este importantă: jos punem crengile mai mari 
(deșeul maro), peste ele frunzele iar apoi deșeul verde, 
după acesta iarăși deșeul maro și așa mai departe. 
Resturile de mâncare să fie tot timpul acoperite!
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