


EU IUBESC BIHORUL

OBIECTIV 0 DEŞEURI

... şi pentru că poveştile bune 
nu se termină niciodată,
trebuie să spunem că orice
sfârşit de proiect e începutul 
unei noi etape în judeţul nostru.

Fazarea proiectului Sistem de management 
integrat al deşeurilor în judeţul Bihor, sau mai 
simplu „EU IUBESC BIHORUL”, este un proiect 
încheiat cu succes, ce a creat infrastructura 
necesară pentru a da împreună Bihorului un 
mediu mai sănătos.

Vom descoperi pe parcursul acestei broşuri că 
„sistem de management integrat al deşeurilor” 
înseamnă nu numai containere, transportoare 
şi alte maşini, ci şi o campanie integrată 
de comunicare, care şi-a propus să schimbe 
mentalitatea învechită din judeţ şi să educe 
bihorenii în spiritul viitorului, în spiritul grijii 
pentru mediul înconjurător pentru a putea reda 
judeţului nostru aspectul de tărâm de poveste pe 
care îl avea odinioară.

Haideţi să parcurgem împreună aceste pagini şi să 

aflăm cum proiectul „EU IUBESC BHORUL” a ajuns 
de la o simplă idee bună, o iniţiativă încheiată cu 
succes ce va schimba în bine mediul din judeţul pe 
care îl îndrăgim.

Orice proiect bun începe de la o viziune. Scopul 
iniţiativei noastre este să redăm locuitorilor 
judeţului Bihor un ţinut de poveste. Obiectivele 
ce contribuie la acest scop sunt:

• Creşterea standardelor de viaţă şi de 
mediu din judeţul Bihor, vizând, în principal, 
respectarea acquis-ului comunitar de mediu şi a 
angajamentelor pe care România şi le-a asumat 
prin Tratatul de Aderare;

• Dezvoltarea unui sistem durabil de 
management al deşeurilor în judeţul Bihor, prin 
îmbunătăţirea modalităţii de gestiune a deşeurilor 
şi reducerea numărului de zone poluate din judeţ, 
în conformitate cu practicile şi politicile Uniunii 
Europene.

Obiectivele ne-au fost mereu busolă. Am ştiut 
mereu că ne dorim “zero deşeuri” şi nu ne-am 
pierdut niciodată drumul spre finalul acestui
proiect de succes.



PAGINA VERDE #1 Ştiaţi că...

... prin acest proiect au fost construite 
patru noi staţii de transfer, la Salonta, 
Beiuş, Marghita şi Săcuieni? 

... au fost construite trei staţii de 
sortare a deşeurilor la Salonta, Beiuş şi 
Marghita? În aceste staţii are loc o nouă 
separare a deşeurilor colectate deja de 
la populaţie pe cele trei fracţii, hârtie, 
carton, sticlă, plastic, metal.



DOI PARTENERI, O VIZIUNE

... Consiliul Judeţean Bihor

şi am implementat Fazarea proiectului 
Sistem de management integrat al 

deşeurilor în judeţul Bihor în calitate 
de Beneficiar. Totuşi, în opinia noastră, 

fiecare dintre locuitorii din judeţul Bihor 
este, în fapt, beneficiar al proiectului, 

pentru că datorită acţiunii comune 
pentru atingerea obiectivelor, vom avea 
parte de un judeţ curat şi de un mediu 

cu adevărat sănătos.
Fazarea proiectului Sistem de 

management integrat al deşeurilor 
în judeţul Bihor, face parte acum din 
portofoliul de proiecte implementat 

de Consiliul Judeţean Bihor, alături de 
alte proiecte cu finanţare europeană ce 

ţin de dezvoltarea infrastructurii, de 
protecţia mediului, de eficientizarea 

serviciilor publice, de valorificarea 
potenţialului turistic al judeţului etc.& Asociaţia de Dezvoltare

Intercomunitară ECOLECT GROUP,
partener în proiect.

Asociaţia a fost constituită în 2010 şi are ca 
membri toate municipiile, oraşele şi comunele din 
judeţul Bihor. Scopul Asociaţiei este reprezentarea 
intereselor acestora în implementarea de proiecte 
de investiţii publice legate de dezvoltarea 
infrastructurii serviciilor de salubrizare. 
Asociaţia are ca membri fondatori: Judeţul Bihor; 
municipiul Oradea; oraşele: Beiuş, Marghita, 
Salonta, Aleşd, Nucet, Săcuieni, Ștei, Valea lui 
Mihai, Vaşcău; comunele: Abram, Abrămuţ, Aştileu, 
Auşeu, Avram Iancu, Balc, Batăr, Biharia, Boianu 
Mare, Borod, Borş, Bratca, Brusturi, Budureasa, 
Buduslău, Bulz, Bunteşti, Căbeşti, Căpâlna, 
Cărpinet, Cefa, Ceica, Cetariu, Cherechiu, Chişlaz, 
Ciuhoi, Ciumeghiu, Câmpani, Cociuba Mare, 
Copăcel, Criştioru de Jos, Curăţele, Curtuişeni, 
Derna, Diosig, Dobreşti, Drăgăneşti, Drăgeşti, 
Finiş, Gepiu, Girişu de Criş, Hidişelu de Sus, 
Holod, Husasău de Tinca, Ineu, Lazuri de Beiuş, 
Lăzăreni, Lugaşu de Jos, Luncă, Mădăras, Măgeşti, 
Nojorid, Olcea, Oşorhei, Paleu, Pietroasă, Pocola, 
Pomezeu, Popeşti, Răbăgani, Remetea, Rieni, 
Roşia, Roşiori, Săcădat, Sălacea, Sălard, Sâmbăta, 
Sânmartin, Sântandrei, Sânicolau Român, Sârbi, 
Spinuş, Suplacu de Barcău, Șimian, Șinteu, Șoimi, 
Șuncuiuş, Tarcea, Tămăşeu, Tărcaia, Tăuteu, 
Tileagd, Tinca, Tulca, Toboliu, Țeţchea, Uileacu de 
Beiuş, Vadu Crişului, Vârciorog şi Viişoara.

Orice parteneriat eficient se bazează 
pe o viziune comună. Viziunea noastră 
a fost un judeţ curat, cu aspectul lui de 
odinioară de tărâm de poveste. Acest 
obiectiv a făcut din orice provocare o 
reuşită personală. Salut, noi suntem:



PAGINA VERDE #2

Ştiaţi că...

... prin proiect au fost închise opt 
depozite de deşeuri care nu respectau 
standardele europene de protecţie a 
mediului?
Respectiv la Oradea, Beiuş Marghita, 
Salonta, Aleşd, Săcuieni, Ştei şi Valea 
lui Mihai?

... prin proiect este pusă în funcţiune 
o staţie de tratare mecano-biologică 
la Oradea, pentru tratarea deşeurilor 
reziduale, inclusiv a deşeurilor colectate 
din pieţe? 

Aici, prin procesele de tratare 
biomecanică, deşeurile biodegradabile şi 
reziduale, colectate din întregul judeţ, 
sunt stabilizate biologic, înainte de 
depozitare, prin anularea componentei 
biodegradabile, cea care produce miros 
neplăcut şi scurgeri de levigat, numit şi 
apă neagră.

Rezultatul?
Reducerea cantităţii de deşeuri depozi-
tate, reducerea emisiilor neplăcute în 
atmosferă, reducerea poluării solului - 
totul pentru că iubim Bihorul şi vrem să 
păstrăm aici un ţinut de poveste.



UN PROIECT DE MILIOANE PENTRU
UN ȚINUT DE POVESTE

             Ideile bune au şi ele
nevoie de finanţare.

 

Fazarea proiectului Sistem de management 
integrat al deşeurilor în judeţul Bihor a fost 
cofinanţat din Fondul de Coeziune prin POIM 2014-
2020 – Axa Prioritară 3 „Dezvoltarea infrastructurii 
de mediu în condiţii de management eficient 
al resurselor”, Obiectivul specific (OS) 3.1 
„Reducerea numărului depozitelor neconforme şi 
creşterea gradului de pregătire pentru reciclare 
a deşeurilor în România”. Proiectul a avut o 
valoare totală de 104.583.002 lei.

Proiectul „Sistem de management integrat al 
deşeurilor în judeţul Bihor” a fost cofinanţat din 
Fondul European de Dezvoltare Regională perioada 
2007-2013, prin Programul Operaţional Mediu, 
Axa prioritară 2 – „Dezvoltarea sistemelor de 
management integrat al deşeurilor şi reabilitarea 
siturilor contaminate istoric”, Domeniul major 
de intervenţie 2.1. – „Dezvoltarea sistemelor 
integrate de management al deşeurilor şi 
extinderea infrastructurii de management al 
deşeurilor”.

Contractul de finanţare nr. 1424/26.03.2014 are o 
valoare iniţială estimată de 199.895.470 lei fără 
TVA (44.406.414 euro la cursul din Contractul 
de finanţare: 1 euro = 4,5015 lei) şi o valoare 
actualizată în urma semnării contractelor de 
achiziţii de 149.948.699 lei fără TVA  
(33.310.829,59 euro).

Proiectul nostru a ajuns la final şi, atingându-şi 
cu succes misiunea, a contribuit la îndeplinirea 
angajamentelor asumate de România prin Tratatul 
de Aderare, precum şi a celor stabilite prin 
documentele strategice la nivel naţional (POIM 
2014-2020), Strategia Naţională de Gestiune a 
Deşeurilor pentru orizontul de timp 2014-2020.
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PROIECTUL NOSTRU PE SCURT

FAZA I: au fost executate o serie de investiţii, 
atingându-se următoarele grade de realizare:

Construirea staţiei de tratare mecano-biologică (TMB) 
de la Oradea;

Achiziţionarea echipamentelor de colectare/
echipamente pentru staţia de sortare Valea lui Mihai 
şi tocătoare;

Construirea a 4 staţii transfer (Salonta, Beiuş, Marghita, 
Săcuieni), a 3 staţii sortare (Salonta, Beiuş, Marghita) 
şi 1 depozit stocare temporară (Ștei);

Închiderea a 8 depozite neconforme.

Povestea proiectului se 
traduce în activităţi concrete. 
Iată cum au decurs cele două 
etape de implementare:

FAZA II: lucrările începute, au fost finalizate cu suc-
ces. Mai exact:

Construirea staţiei TMB de la Oradea şi a drumurilor de 
acces;

Construirea staţiilor de transfer, a staţiilor de sortare şi 
a depozitului de stocare temporară şi a drumurilor de 
acces către acestea;

Închiderea a 8 depozite urbane neconforme în localită-
ţile Oradea, Aleşd, Beiuş, Salonta, Marghita, Săcuieni, 
Valea lui Mihai şi Ștei;

Achiziţionarea de echipamente de colectare selectivă 
a deşeurilor (5000 de pubele cu o capacitate de 120 
l pentru colectare de deşeuri biodegradabile şi circa 
3400 de containere specifice (capacitate de 1,1 mc); 
20.000 de compostoare menajere; 4 containere cu o 
capacitate de 24 mc; 1 prescontainer cu capacitatea 
de 15 mc; 6 containere cu capacitatea de 30 mc; un 
camion remorcher; 6 mărunţitoare pentru deşeuri din 
grădini şi parcuri; 160 de pubele de colectare de deşe-
uri cu capacitatea de 770 l).



PAGINA VERDE #3

Ştiaţi că...

...   sticlele din plastic nu se biodegradează 
complet niciodată? Ele se descompun în 
granule care sunt mâncate de diverse 
vietăţi precum peştii sau păsările şi 
rămân în stomacul lor până când acestea 
mor?

... banalele pungi de plastic primite 
gratuit la supermarket se degradează în
450 de ani?



SORTAM     
    DEŞEURILE

PLASTIC & METAL

Proiectul a luat sfârşit, iar acum, dacă vrem să 
păstrăm frumuseţea ţinutului pe care îl iubim, 
e important să depunem deşeurile din plastic şi 
metal la containerul galben.

Ca să înţelegem mai clar ce avem de făcut, 
iată câteva exemple de deşeuri din plastic ce 
pot fi reciclate: pahare şi tacâmuri de unică 
folosinţă, sticle de plastic (PET), jucării vechi, 
pixuri stricate, pungi şi ambalaje, orice obiect 
din plastic etc.

Exemple de deşeuri din metal ce pot fi reciclate: 
doze de băuturi, cutii de conserve, tacâmuri 
de bucătărie stricate, staniol din ambalajele 
de ciocolată, arcuri de pix şi agrafe de birou 
îndoite, chei rupte etc.

Iubim ambalajele din plastic pentru că ne uşurează viaţa.
La fel şi obiectele sau ambalajele din diferite tipuri de metal.
Doar că, în acest moment deşeurile din plastic şi metal au ajuns să ne 
sufoce, la propriu, viaţa. 

ATENȚIE!

Recipientele din plastic sau metal care au în 
conţinut substanţe toxice nu se reciclează.

Recipientele din plastic sau metal nu trebuie 
spălate pentru a fi reciclate, dar gradul lor de 
murdărire nu trebuie să fie mai mare de 10%.

IMPORTANT!

Pentru a uşura separarea, sistemul prevede 
ca deşeurile din plastic şi cele din metal 
să se depună împreună. Ele vor fi separate 
ulterior, tehnologic, în staţiile de sortare.

Proiectul s-a încheiat cu succes!
Misiunea noastră însă de-abia 

acum începe. 

Aşa cum am aflat un pic mai sus, Sistem 
de management integrat al deşeurilor nu 
înseamnă doar maşinării şi aparate, ci şi 
implicarea noastră, a cetăţenilor din judeţul 
Bihor. Iniţiativa a ajuns la final, infrastructura 
selectării deşeurilor ne stă la dispoziţie. 
Acum mingea e în terenul nostru. E timpul să 
demonstrăm că ne iubim cu adevărat judeţul 
şi să avem grijă de mediu pentru a-i reda 
aspectul de ţinut de poveste pe care îl avea 
odinioară. E timpul să selectăm deşeurile. Nu 
e nimic complicat.

PASUL 1: le colectam încă de acasă în saci 
separaţi, pe categorii de materiale.
PASUL 2: le depunem la punctul de colectare, 
la containerul corespunzător. Mai trebuie 
ştiut că deşeurile de plastic şi metal se depun 
împreună la containerul galben, cele de hârtie 
şi carton se depun la containerul albastru, iar 
sticla se depune la containerul verde.

Haideţi să parcurgem împreună 
următoarele capitole pentru 
a afla în detaliu ce presupune 
colectarea selectivă a deşeurilor. 
Gata? Start!



PAGINA VERDE #4

Ştiaţi că...

... aeroporturile şi companiile aeriene 
din Statele Unite aruncă în fiecare an o 
cantitate de cutii de aluminiu suficien-
tă pentru construirea a 58 de avioane      
Boeing 747?

... banalele pahare de plastic se degra-
dează în mai bine de un milion de ani?



HÂRTIE & CARTON

Proiectul s-a încheiat,
însă misiunea noastră continuă.

Iată câteva exemple de deşeuri reciclabile din carton 
şi hârtie pentru a înţelege ce presupune această 
categorie: cutii de pantofi, cutii de aparatură 
electrocasnică, plicuri folosite, fotografii, pahare 
de carton, etichete de haine, pungi de cadouri, 
agende şi caiete folosite etc.

Dacă iubim pădurile ţinutului în 
care trăim, dacă iubim aerul curat 
şi vrem să ne mândrim cu peisajele 
de poveste ale judeţului nostru e 
important să depunem ambalajele 
de carton şi hârtia reciclabilă la 
containerul albastru.

ATENȚIE!

Nu se reciclează hârtia/cartonul imprimate 
cu cerneală tipografică color în proporţie mai 
mare de 10%.

Nu se reciclează hârtia/cartonul impregnate cu 
grăsimi şi alte substanţe în proporţie mai mare 
de 10%.

IMPORTANT!

Pentru a eficientiza colectarea este reco-
mandată presarea deşeurilor de hârtie sau 
carton de mari dimensiuni, la depunere.



STICLA

Avem tot atâtea motive pentru a nu arunca la 
întâmplare deşeurile din sticlă. Proiectul a ajuns 
la final şi acum e momentul când trebuie să ştim 
că deşeurile de sticlă trebuie depuse mereu la 
containerul verde.

Ce înseamnă deşeuri din sticlă? Iată câteva 
exemple: sticle şi borcane goale, lentile sparte 
de ochelari etc.

Ştiaţi că sticla este un material 100% reciclabil, ce se poate recicla 
la nesfârşit? Nimic nu se pierde în procesul de reciclare, totul se 
transformă în sticlă nouă, iar costurile de reciclare sunt mai mici 
decât costurile iniţiale de producţie. 

ATENȚIE!

Pentru sticla provenită din construcţii se solicită 
transport special operatorului de salubritate.

IMPORTANT!

La ambalajele care sunt formate din mai 
multe tipuri de materiale (plastic cu metal; 
sticlă cu metal; plastic, hârtie şi metal) este 
necesar să separăm fiecare material şi să îl 
depunem la categoria din care face parte.

Exemplu: o sticlă de apă cu etichetă din hâr-
tie şi dop de metal are deşeuri reciclabile 
din toate cele trei categorii: sticlă, hârtie, 
metal. Separându-le contribuim semnificativ 
la protejarea ţinutului pe care îl iubim!



PAGINA VERDE #5

Ştiaţi că...

... dacă o familie ar recicla toate reci-
pientele din sticlă folosite timp de 1 an 
energia economisită le-ar putea alimen-
ta televizorul aproximativ 100 de ore?

... extragerea şi transportul materiilor 
prime pentru producerea sticlei gene-
rează circa 175 de kilograme de deşeuri 
la fiecare tonă de sticlă obţinută. Dacă 
jumătate din materiile prime necesare 
ar fi înlocuite cu sticlă reciclată, astfel 
cantitatea de deşeuri s-ar putea reduce 
cu până la 80%.



DEŞEURI vs GUNOI

Care este totuşi diferenţa dintre gunoi şi deşeuri? 
Simplu! Poluarea mediului versus protecţia me-
diului. Ce înseamnă vechiul gunoi? Materiale de 
toate felurile, amestecate, îngropate în pământ, 
unde se distrugeau în zeci, sute, chiar mii de 
ani, în funcţie de compoziţie. Suprafeţe imense 
pierdute pentru agricultură, locuire, activitate 
umană. Pe scurt, poluarea mediului şi a judeţului 
nostru, sănătate afectată, risipă de resurse.

Deşeuri înseamnă o atitudine nouă. Iubim resur-
sele, deci reciclăm şi refolosim totul la maxi-
mum, pentru că iubim Bihorul. Doar ce rămâne 
după ce separăm deşeurile reciclabile de cele 
biodegradabile şi apoi pe cele reciclabile între 
ele şi le depunem corect, pe fiecare acolo unde 
este destinat, doar ce rămâne după acest proces 
putem numi cu adevărat “gunoi” sau, mai corect 
de atât, deşeu rezidual.

Toamna se numără bobocii, iar la final de proiect se repetă tot ce am 
învăţat. „EU IUBESC BIHORUL” s-a încheiat cu succes, aşa că noi ar 
trebui să ştim bine  că „NU EXISTĂ GUNOI, DOAR RESURSE!”

ATENȚIE!

Deşi sunt materiale reciclabile, următoarele 
categorii de deşeuri nu se depun la punctele de 
colectare selectivă:

- echipamente electrice şi electronice uzate; 
- baterii uzate;
- acumulatori uzaţi;
- anvelope uzate;
- vehicule scoase din uz;
- uleiuri uzate;
- deşeuri din activităţi medicale;
- deşeuri provenite din construcţii;
- deşeuri textile;

Exemple de deşeuri reziduale: reziduurile de la 
animalele de casă, conţinutul sacului de la as-
pirator, mucuri de ţigară, şerveţele folosite şi 
ambalaje foarte murdare, veselă de unică folo-
sinţă foarte murdară, scutece de unică folosinţă 
şi tampoane igienice.

Cu cât avem o cantitate mai mică de deşeuri 
reziduale, separate de cele reciclabile, cu atât 
arătam că preţuim mai mult resursele minimi-
zând cât se poate risipirea lor. Pentru că doar ce 
rămâne după selectarea deşeurilor reciclabile, 
adică deşeurile reziduale, sunt adevăratul gunoi.

- deşeuri voluminoase, cum ar fi de exemplu o 
  saltea veche;
- deşeuri periculoase, etc.

Pentru aceste categorii de deşeuri este nevoie să 
solicităm operatorului de salubritate să le ridice 
în regim special sau să le depunem în centre 
speciale de colectare.



PAGINA VERDE #6

Ştiaţi că...

... mucurile de ţigări se degradează în 
2 ani, dar conţin substanţe chimice ex-
trem de periculoase care afectează solul 
atunci când se descompun?

... e nevoie de 50 până la 80 de ani pen-
tru degradarea cauciucului? Este vorba 
de jucării, garnituri, furtunuri şi mii de 
alte obiecte de care ne folosim zilnic.



PREŢUIM    
    RESURSELE

Fazarea proiectului Sistem de Mana-
gement Integrat al Deşeurilor în Ju-
deţul Bihor a ajuns la final, misiunea 
protejării mediului din judeţ merge 
mai departe. Ştafeta este acum la 
noi, cetăţenii. Este rândul nostru să 
arătăm ce înseamnă cu adevărat o 
atitudine orientată spre viitor. Dar 
unii dintre noi ştiu deja că a da do-
vadă de modernitate în gândire este 
nu numai o dovadă de grijă pentru 
mediul din judeţ, ci şi o declaraţie 
de stil. Da, suntem într-o nouă epo-
că. Nu mai este la modă atitudinea 
de rebel iresponsabil. Acum la modă 
este maturitatea, grija pentru me-
diu şi pentru cei din jur. Astfel că, 
dacă arunci ambalajul de la cioco-
lată la containerul galben in loc s-o 
azvârli în spaţiul verde, vei câştiga 
mai rapid simpatia trecătorilor şi 
zâmbetul fetei de pe bancă, pe care 
căutai s-o impresionezi. Acum am 
vorbit de eroismul unui gest. Totuşi 
ce se poartă este perseverenţa. Da, 
perseverenţa şi continuitatea. Adică 
asumarea unui stil de viaţă în care 
grija pentru natură se vede zi de zi.

Pentru cei aflaţi în cău-
tarea unui stil de viaţa 
cool, fresh şi ultra-mo-
dern, vă dăm trei acţiuni 
ce nu trebuie să lipseas-
că din viaţa voastră de zi 
cu zi, oriunde aţi trăi în 
judeţul pe care îl iubim: 
economisirea, composta-
rea, reutilizarea.

ECONOMISIM PENTRU NOI

De aceea, ideea de economisire a resurselor este 
mai mult decât un simplu concept, este declaraţia 
unui stil de viaţă în spiritul grijii pentru mediu, al 
sănătăţii personale şi al preţuirii resurselor. Este 
o cauză pe care te invităm să o susţii, pentru 
ţinutul pe care îl iubim cu toţii. Iată câteva gesturi 
simple pe care oricine le poate face pentru a 
reda judeţului Bihor un aspect de poveste:

• În zilele când vremea ne permite, lăsăm 
maşina acasă. Mergem la serviciu pe jos sau 
cu bicicleta. Câştigă şi mediul, câştigă şi 
judeţul, câştigăm şi noi un tonus muscular 
bun.

• Stingem lumina când ieşim din cameră şi 
scoatem aparatele electrice din priză. Vom 
economisi nu numai resursele mediului 
înconjurător, ci şi ceva bani.

• Când aşteptăm în parcare mai mult de 
un minut, oprim motorul maşinii. Noxele 
emanate de maşină în atmosferă dăunează 
şi mediului, şi judeţului dar şi părului nostru 
şi al persoanelor din jur, deoarece poluarea 
predispune la calviţie.

• Dacă avem doar câteva vase murdare, le 
spălăm de mână. Vom economisi apă şi 
energie electrică dacă nu le spălăm cu maşina 
automată.

Economisirea resurselor pentru mediul înconjurător este o atitudine 
orientată spre viitor a cetăţeanului modern, urban. Este o atitudine, o 
declaraţie, care se impune prin efectele benefice în viaţa noastră prezentă şi viitoare. Orice 
om bine informat ştie că resursele Terrei nu sunt inepuizabile. De aceea ele trebuie preţuite. 
Dezvoltarea accelerată a atras de la sine o creştere exponenţială a tuturor industriilor con-
sumând implicit cantităţi masive de combustibili fosili şi de materie primă. Acest proces este 
dăunător pentru mediu – orice sticlă de suc produsă sau orice conservă fabricată presupune 
combustibil ars prin producţie şi prin transport, deci noxe emanate în atmosferă; apoi, exis-
tă riscul ca aceste obiecte să ajungă deşeuri aruncate cu nepăsare în natură, îmbolnăvind-o 
pentru sute de ani.
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Ştiaţi că...

... dacă am economisi 20% din consumul 
individual de energie, până în anul 2020, 
Europa ar putea economisi circa 60 mili-
arde de Euro, echivalentul a circa 270 de 
miliarde de lei?

... un european foloseşte cam de zece 
ori mai mult combustibil şi mai multă 
energie decât un locuitor dintr-o ţară în 
curs de dezvoltare? Tot europenii sunt şi 
cei care produc de trei ori mai multe de-
şeuri.



COMPOSTĂM PENTRU PĂMÂNT

Pământul este şi el o resursă a judeţului pe care îl iubim iar 
compostul este hrana pământului. Mai exact, este îngrăşământ 
natural rezultat în urma fermentării lente a diferitelor resturi 
vegetale amestecate cu unele substanţe minerale. Resturi vegetale 
înseamnă tot ce rămâne după îngrijirea grădinii: ramurile verzi ale copacilor, frunze 
uscate, iarbă şi resturi de flori. Substanţe minerale înseamnă tot ce rămâne în bucă-
tărie, adică anumite resturi de mâncare, de fructe, legume, coji de ouă, zaţ de cafea 
şi pliculeţe de ceai sau resturi de plante folosite în ceai.

Proiectul a ajuns la final dar dacă iubim judeţul în care 
trăim, trebuie să reţinem ca deşeurile biodegradabile 
pot să fie foarte uşor transformate în compost, în loc să 
ajungă la depozitul de deşeuri. Cum? Le separăm de alte 
resturi şi le punem în unitatea de compost, urmând câte-
va reguli simple.

REGULI PENTRU FABRICAREA COMPOSTULUI

Prin proiect, au fost achiziţionate 20.000 de uni-
tăţi individuale de compost ce sunt distribuite 
gratuit în zonele de case din mediul rural. Orici-
ne, însă, poate fabrica un container de compost 
din câteva stinghii de lemn, cu spaţii între ele 
sau poate achiziţiona un container special de la 
magazinele de grădinărit. Ideal este ca plasarea 
containerului pentru fabricarea compostului să 
fie sub un copac, într-un colţ al grădinii sau al 
livezii. Vara copacul fereşte compostul de soare 
puternic şi iarna lasă soarele să îl încălzească. De 
asemenea, containerul trebuie aşezat pe pământ 
pe un pat făcut din ramuri şi resturi de la toale-
tarea grădinii. Nu trebuie să aşezăm containerul 
pe asfalt! E important ca râmele şi ciupercile să 
aibă acces la amestec pentru a-l descompune, 
iar apa să aibă pe unde să se scurgă.

Aerisirea
O dată pe săptămână, este necesar să ameste-
căm în container, de sus în jos, cu o săpăligă sau 
cu un băţ de lemn, pentru afânare.

Umiditatea
Amestecul trebuie să fie umed în permanenţă, 
dar nu înecat în apă. Ca un burete stors. Dacă e 
prea uscat se adaugă apă.

Căldura
Procesul de fabricare a compostului se bazează 
pe fermentare. Asta înseamnă că temperatura 

amestecului creşte în timp. Temperatura se poa-
te verifica din când în când cu un termometru 
de grădină, intervalul ideal fiind între 30 şi 70 
grade Celsius. Dacă e mai mare sau mai mică 
sau dacă amestecul miroase prea tare, trebuie 
amestecat.

Amestecul pentru compost
Se amestecă resturi dure şi uscate (rumeguş, 
ştiuleţi de porumb, paie, coji de ouă, coajă de 
copac, frunze uscate, hârtie, carton) cu resturi 
moi, umede (coji de fructe şi legume, iarbă, 
frunze verzi, buruieni, zaţ de cafea, ceai). Pro-
porţia ideală este de jumătate umed, jumătate 
uscat. Se amestecă resturi mari cu resturi mici, 
ca să permită intrarea aerului între ele şi să fer-
menteze.

ATENȚIE! NU FOLOSIM LA COMPOST:

• material plastic, conserve, baterii
• produse grase, ca de exemplu: lactate, 
           uleiuri, sosuri de salată
• buruieni cu seminţe
• iarbă tratată cu erbicide
• plante bolnave
• resturi de carne crudă sau oase



La baza containerului de compostare aşezăm un strat de 
aproximativ 10-15 cm de crengi rupte sau alte resturi ră-
mase de la curăţenia din grădină. Peste ele adăugăm un 
strat de resturi din bucătărie, umede, moi. Amestecăm 
bine totul şi adăugăm apă dacă mai e nevoie, ca să se 
umezească.

Ca să înceapă să fermenteze mai repede adăugăm un strat 
de pământ din grădină, compost mai vechi după fiecare 
strat de resturi din bucătărie. Acesta este „patul”, adică 
stratul de bază al viitorului compost.

Odată ce „patul” este terminat, adăugăm amestecul pro-
priu-zis de deşeuri organice, adică resturi din bucătărie 
amestecate cu resturi din grădină. Continuăm să adău-
găm straturi de materiale amestecându-le bine, până 
când containerul s-a umplut sau am terminat materiale-
le. Compostul finit e gata după aproximativ 3 – 5 luni, în 
funcţie de ce s-a amestecat înăuntru. Ne putem da seama 
că e gata când are culoarea neagră sau maro, e legat, nu 
împrăştiat şi miroase ca pământul din pădure.

Beneficiile compostului:

Utilizarea compostului ca îngrăşământ contribuie la:
• îmbunătăţirea structurii solului şi a 
           rezistenţei sale la eroziune;
• îmbogăţirea solului cu substanţe nutri-
           tive necesare plantelor în mod trep-
           tat, natural, asigurând îngrăşăminte 
           solului în permanenţă;
• creşterea faunei solului;
• diminuarea efectelor negative ale 
           agenţilor toxici ca pesticidele sau 
           metalele grele;
• evitarea consumului de turbă;
• rezolvarea problemei schimbărilor cli-
           matice deoarece compostul reţine 
           dioxidul de carbon la nivelul solului.

Deci utilizarea compostului contribuie la transformarea 
judeţului Bihor într-un ţinut de poveste. În plus, compos-
tul asigură îngrăşământ natural gratis pentru pământul 
din gradină şi livadă şi păstrează recolta 100% bio!

EXEMPLU 
REȚETĂ DE COMPOST
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Ştiaţi că...

... compostarea în combinaţie cu reci-
clarea reduc de 46 de ori emisiile de gaz 
cu efect de seră comparativ cu un inci-
nerator producător de energie?

... aproximativ 50% sau chiar mai mult, 
dintre deşeurile generate de o gospodă-
rie din zona rurală sunt deşeuri biode-
gradabile?

... domnul John Newson din Anglia colec-
tează selectiv deşeurile, face compost şi 
reutilizează tot ceea ce poate şi aşa a 
reuşit ca în anul 2012 să aibă un singur 
sac de gunoi?



REUTILIZĂM PENTRU TOTDEAUNA

• Dintr-un butoi vechi de combustibil, putem 
confecţiona un ghiveci de flori stradal. Cum? 
Simplu. Secţionăm butoiul pe lungime în 
două bucăţi    inegale. Partea mare va servi 
drept bază pentru ghiveci. Peste ea, se va 
suda secţiunea mică cu partea deschisă în 
sus. În ea se adăugă pământ şi se plantea-
ză florile preferate, iar ghiveciul este gata şi 
este foarte original!

• Din dopuri de plută folosite şi o panglică 
textilă rezistentă, putem crea un suport de 
bucătărie pentru oalele fierbinţi sau câteva 
mici suporturi pentru pahare. Iată cum: aşe-
zăm dopurile în poziţia dorită, le lipim între 
ele cu adeziv şi apoi le strângem unul în celă-
lalt cu panglica textilă bine tensionată.

• Pictăm o sticlă sau un borcan vechi şi le pu-
tem transforma într-o vază sau într-un ghi-
veci pentru flori.

• Dăm un aspect nou scaunelor vechi îmbră-
cându-le în bucăţi de pulovere purtate.

• Topim rămăşiţele lumânărilor şi facem unele 
noi în ghivecele pe care nu le mai folosim, 
oferind o nouă viaţă ambelor obiecte.

• Dacă avem seturi de veselă incomplete şi ne 
întrebăm ce să facem cu ele, le folosim pen-
tru a confecţiona o tavă supraetajată folo-
sind două-trei căni mici drept distanţatoare. 
Vom obţine un set perfect pentru prăjiturile 
de cafea.

• Sticla de ketchup refolosită poate fi un con-
tainer perfect pentru săpunul lichid din baie.

A refolosi înseamnă a găsi o nouă utilizare unui obiect vechi.
E o poveste nouă, născută din imaginaţie şi îndemânare. Chiar dacă 
proiectul s-a încheiat, noi trebuie să reţinem ca reutilizarea este o practică foarte sănătoasă 
pentru mediu şi mai ales un exerciţiu frumos al creativităţii. Iată câteva exemple pentru 
inspiraţie:

Prin refolosire evităm exploatarea excesivă 
a resurselor, afectarea peisajelor naturale 
de extracţii şi industrializare, economisim 
energie, evităm poluarea, mediul câştigă 
sănătate, viitorul devine verde iar casele 
noastre căpătă un plus de personalitate    
fiind decorate cu obiecte originale gândite 
şi realizate de noi înşine! Astfel ţinutul pe 
care-l iubim capătă un plus de culoare. 
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... un copil poartă în medie 4500 scutece de 
unică folosinţă?

... este nevoie de 200 de ani pentru un scu-
tec de unică folosinţă să se descompună?



VOCEA PROIECTULUI

După cum menţionam mai sus, sistem de management integrat al 
deşeurilor înseamnă nu doar infrastructură, aparatură şi tehnologie, 
ci şi o profundă schimbare de mentalitate în rândul cetăţenilor şi o 
temeinică informare legată de ce înseamnă comportament sănătos 
faţă de mediu. De aceea, proiectul „Sistem de Management 
Integrat al Deşeurilor în Judeţul Bihor” a presupus, pe lângă 
achiziţii şi activităţi tehnice, şi o amplă campanie de informare 
a cetăţenilor. Acum că proiectul s-a încheiat cu succes, această 
dimensiune nematerială a demersului nostru, conştientizarea, are 
o însemnătate mai mare ca oricând.

De ce? Pentru că acum mai mult ca niciodată, în prim plan suntem 
noi, cetăţenii din Bihor, noi având responsabilitatea de a pune 
în practică ce timp de luni bune ne-am însuşit din campania 
proiectului. Acum e rândul nostru să demonstrăm că am înţeles ce 
înseamnă o atitudine responsabilă faţă de mediu şi că împreună 
ne dorim să desăvârşim ceea ce proiectul a început, respectiv, să 
readucem peisajul judeţului nostru la aspectul de ţinut de poveste.

MENTALITATEA

Cele trei studii efectuate în timpul proiectului 
au aruncat lumină asupra unui element mai 
dificil de remarcat cu ochiul liber. Deşi nu 
deranjează atât de evident privirea precum un 
ambalaj de ciocolată aruncat fără discernământ 
pe iarba dintr-un parc, totuşi acest factor 
imaterial ne deranjează prin consecinţele lui în 
comportamentul oamenilor. Este vorba despre 
PERCEPȚIE.

Percepţia oamenilor despre situaţia deşeurilor 
în judeţ şi despre nivelul de curăţenie al 
acestuia chiar dacă nu este ceva fizic, este un 
element esenţial şi se poate remarca zi de zi în 
atitudinea şi acţiunile oamenilor din Bihor. Un 
om cu o percepţie depreciativă despre starea 

La final de proiect putem 
spune că înţelegem mai bine 
cât de mult cunosc şi în ce 
măsură nu cunosc bihorenii 
noţiunile de protecţie a 
mediului, de reciclare şi de 
gestionare a deşeurilor. 

deşeurilor din judeţ, de multe ori aruncă la 
rândul lui hârtia sau pet-ul folosit pe jos în 
plină stradă, pentru că în fond „la cât gunoi 
e aici la noi, ce mai contează?”. În acest 
timp o percepţie pozitivă poate da un tonus 
bun şi nevoia de a avea şi tu la rândul tău un 
comportament responsabil faţă de deşeuri 
pentru că „la cât de frumos e judeţul, ar fi 
păcat să arunc pe jos!”

La final de proiect, studiile sociologice 
efectuate pe parcurs ne arată o îmbunătăţire 
a percepţiei bihorenilor despre situaţia 
deşeurilor din judeţ şi chiar o mai bună 
cunoaştere a ceea ce a însemnat proiectul  
„EU IUBESC BIHORUL”.



CAMPANIA

MESAJE

STUDII

Cele trei studii sociologice de-
rulate în timpul proiectului
ne-au oferit insight-uri  impor-
tante pentru campania de co-
municare, ajutându-ne să înţe-
legem mai bine publicul căruia 
ne-am adresat.

Vocea proiectului nostru a con-
stat în:

• Campanii de conştientizare 
în mass-media (campanie 
TV, campanie radio, campa-
nie în presa scrisă, Emisiu-
nea radio Pastila Verde cu 
difuzare săptămânală)

• Organizare mese rotunde în 
judeţ; 

• Materiale de promovare şi 
informare (pliante, broşuri, 
calendare, etc.).

Ne-am propus să ne adresăm publicului nostru prin me-
saje clare ce implică acţiuni uşor de înţeles. De aceea, 
am creat câte un mesaj pentru fiecare acţiune pe care 
trebuie să o facă cetăţeanul din Bihor care vrea să res-
pecte mediul şi să utilizeze ceea ce i-a fost pus la dispo-
ziţie prin proiect. 

Separă deşeurile de acasă.

Învaţă culorile şi depune-le selectiv la punctul de co-
lectare cel mai apropiat: Plastic şi metal la containerul 
galben, hârtie şi carton la cel albastru, iar sticla, la cel 
verde.

Nu arunca deşeurile biodegradabile din gospodărie! 
Transformă-le în îngrăşământ.

Trei mesaje, trei acţiuni simple, trei gesturi care pot 
salva mediul din judeţ. Acum, la final de proiect, totul 
ţine de noi.

Pe perioada proiectului 
acum ajuns la final, a fost 
dezvoltată o amplă cam-
panie pentru a promova 
bunele practici şi grija 
pentru mediu şi pentru a 
impulsiona cetăţenii din 
judeţul Bihor să selec-
teze deşeurile, să le de-
pună corect la punctele 
de colectare, să compos-
teze reziduurile bio, să 
economisească resursele 
şi să refolosească pe cât 
posibil obiectele vechi, 
oferindu-le astfel o viaţă 
nouă.



MATERIALE A venit momentul să cunoaştem proiectul şi 
prin materialele campaniei sale. Specialiştii 
în comunicare au căutat soluţii grafice cât 
mai atractive, dar şi eficiente pentru a 
livra mesajele principale ale campaniei de 
informare.



NOI IUBIM BIHORUL

Cine spune “EU IUBESC BIHOR” vorbeşte pentru 
fiecare în parte şi pentru noi toţi împreună, pentru 
că Bihorul suntem NOI.

Aşa cum am povestit, sistemul de management 
integrat al deşeurilor nu a însemnat doar maşinării 
şi logistică. Din sistem face parte şi mentalitatea 
cetăţenilor din Bihor şi a reprezentanţilor 
proiectului, care vor duce împreună mai departe 
ştafeta protejării mediului. Acum începe viitorul! 
Noi toţi avem de astăzi misiunea de a pune în 
practică ceea ce campania proiectului ne-a 
învăţat:
Selectează!
Reciclează!
Compostează!

Orice final de poveste este un nou început.
Misiunea proiectului a fost să pună în mişcare 
un sistem integrat, astfel încât toţi bihorenii să 
se bucure de un mediu de viaţă sănătos multe 
decenii de-acum înainte, lăsându-l preţioasă 
moştenire generaţiilor viitoare. 




