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Sistem integrat de management
al deșeurilor solide în județul Vaslui

RESPECTĂ-ȚI
GOSPODĂRIA,
RESPECTĂ VASLUIUL!

Folosește compostorul 
pentru deșeurile 
biodegradabile 
din gospodăria ta.

Contribuie la un mediu 
mai curat.

COMPOSTEAZĂ!

Respect
pentru comunitate!

Respect pentru comunitate!

RECICLAREA SELECTIVĂRECICLAREA SELECTIVĂ

HÂRTIE / CARTONHÂRTIE / CARTON
Se colectează selectiv: 

ziare, reviste, cutii din carton, ambalaje din carton 
de la sucuri și lactate, caiete, pungi de hârtie.

STICLĂSTICLĂ
Se colectează selectiv: sticle de diferite culori, 

borcane. 

PLASTIC / METALPLASTIC / METAL
Se colectează selectiv: PET-uri, caserole și farfurii 
de plastic (spălate în prealabil), pungi de plastic, 

doze din aluminiu, spray.

REZIDUURIREZIDUURI
Se colectează selectiv: deșeuri rezultate din 

gospodărie, altele decât cele colectate selectiv.



Ce schimbări aduce
noul sistem integrat

de management
al deșeurilor solide?

Pentru a asigura performanța de mediu dorită și 
pentru a respecta standardele europene în domeniul 
protecției mediului, proiectul finanțează construirea 
unui depozit ecologic județean, la Roșiești. 
Depozitul de la Roșiești va fi operațional până în 2037, 
având dotările și echipamentul necesar unei 
funcționări adecvate.

 În cadrul acestui proiect vor fi create, la nivelul 
județului, patru stații de transfer.
Stațiile de transfer sunt zone speciale pentru 
depozitarea temporară a deșeurilor care vor fi 
colectate de la platformele pentru colectare selectivă. 
După ce sunt adunate în stațiile de transfer, deșeurile 
vor fi transportate la centrul de la Roșiești, pentru a fi 
sortate, respectiv tratate.

 Cele patru stații din județ vor fi construite la 
Negrești, Vaslui, Huși și Bârlad, în fiecare dintre ele 
fiind depozitate deșeurile de pe platformele pentru 
colectare selectivă din toate localitățile apropiate.

Știai că aproape toate resturile din curtea ta îți pot 
oferi o mână de ajutor în grădină și în gospodărie?
Din ele poți obține un foarte bun îngrășământ natural 
prin procesul numit compostare. Acest proces constă 
în descompunerea și transformarea, pe cale naturală, a 
substanțelor organice din resturile din gospodărie în 
îngrășământ, ce poate fi folosit în agricultură.

Secretul unul îngrășământ plin de substanţe 
nutritive stă în respectarea etapelor în procesul 
de compostare. 
 Prima dată, se începe cu o bază, temelia 
compostului, groasă de o palmă, de maxim 30 de cm. 
Acesta poate fi un amestec de buruieni, rămurele, 
paie, ace de conifere sau coajă de copac.
 Înainte de a arunca ceva la compostor este 
important să fie făcut bucăţi cât mai mici. 
După ce s-a mărunţit totul, compostul trebuie udat, 
din când în când, nu mult, astfel încât să permită 
dezvoltarea microorganismelor. 
 O dată la 3 săptămâni, compostul trebuie aerisit. 
Practic, se amestecă sau se întoarce cu furca. 
Îngrășământul este și mai bun dacă amestecăm 
resturile de bucătărie cu cele din grădină: verde + brun.
 Pentru accelerarea procesului de descompunere, 
proporţia ideală este de 1 parte bălegar la 5 părţi 
resturi vegetale sau, dacă nu aveţi animale în 
gospodărie, 1 parte deșeu uscat la 3 părţi deșeu 
umed.

Ce este compostarea? Cum compostăm?

Materii bogate în carbon: bălegar de grajd, 
rumeguș, talaș de lemn, ace de brad, pene de 

pasăre, păr sau alte produse biodegradabile (paste, 
orez, etc.); resturi organice din grădină: frunze, crengi, 
paie, iarbă, buruieni înaintea formării seminţelor, scoarţă 
de copac; resturi organice menajere: legume, fructe 
(coji, cotoare, resturi), zaţ de cafea, coji de alune, coji de 
ouă, pâine, pliculeţe de ceai. 

NU poți pune în compostor pentru că nu se 
degradează: carne, oase, resturi animale – atrag 

rozătoarele; cenușă, cărbune, metal, sticlă, plastic, coji 
de nucă; excremente de la animalele de casă; plante 
bolnave sau infectate.

CE POȚI PUNE ÎN COMPOSTOR 
PENTRU A OBȚINE ÎNGRĂȘĂMÂNT?




