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Gropile de gunoi si incinatoarele polueaza
solurile, aerul, apa si sunt un pericol pentru
sanatatea tuturor organismelor vii.
Compostarea ar reduce acest risc, si
contribuie in acelasi timp la reducerea
costurilor pentru gestionarea acestor gropi de
gunoi.

1.3. Compostul este cea mai buna cale de
regenerare a solului
Un sol sanatos si cu o compozitie echilibrata
asigura alimente sanatoase, contribuie la
retinerea CO2 in sol si absoarbe si retine apa
in exces reducand riscurile de inundatii.
Gunoiul zilnic din gospodarii contine in medie
55% materie organica (biodegradabila), care
poate fi reciclata si returnata pamantului sub
forma de compost.
Compostarea este cea mai buna solutie
pentru a adauga materie organica in sol,
esentiala pentru sanatatea lui.

In anumite conditii, se pot composta si este
recomandata compostarea deseurilor
menajere biodegradabile si o parte din
resturile verzi (iarba si ceea ce rezulta din
taierea arbustilor), in colectivitate.

DE CE SA
COMPOSTAM ?

Compostarea1.
si lupta impotriva
schimbarilor climatice

1.1. Compostarea joaca un rol major in
reducerea amprentei de carbon a unei
persoane. 55% din totalul deseurilor
menajere generate sunt organice si
biodegradabile. 

Ajunse la groapa de gunoi se descompun si
produc metan, care este de pana la 34 de
ori mai puternic decat dioxidul de carbon.
In loc sa genereze metan, procesul de
compostare transforma materialul organic
in carbon stabil din sol, pastrand in acelasi
timp apa si nutrientii din deseurile
originale.

2. Avantajele sociale ale
compostarii urbane

2.1. Creeaza comuniune si implicare directa a
cetatenilor. Participa la viata sociala,
deoarece ajuta la unirea locuitorilor in jurul
unei cauze si a unui proiect si a unei actiuni
colective, responsabilizandu-i in acelasi timp.
Deasemeni favorizeaza interactiunea dintre
generatii si schimbul de experienta.

1.2. Reduce cu
deseurile care
ajung la groapa
de gunoi.

55%



2.2. Suport pentru proiecte de reinsertie pentru categoriile defavorizate, proiectele de
compostare urbana pot fi un suport pentru proiecte de reinsertie in colectivitate sau
profesionala.

2.3. Noi locuri de munca
Acest lucru este, desigur, valabil atunci cand dezvoltarea compostarii locale este decisa si
incurajata la dimensiunea unui intreg teritoriu si nu doar limitata la cateva proiecte.

Compostarea colectiva este indicata in spatiile aferente cladirilor de locuit (bloc, curte
colectiva, cartier rezidential) sau in vecinatatea acestora (parc, parcare, fundatura). Se pot
instala zone de compostare si in scoli, gradinite, gospodarii cu gradini mici. Intr-o zona
lipsita de suprafata verde folosita in comun, acest tip de compostare nu este posibila.

Primul recipient este
utilizat pentru a stoca

materie care contin
carbon :

frunze uscate, iarba/
gazon uscat, aschii de

lemn. Aceste materiale
sunt

indispensabile deoarece
materialul de compostat

trebuie sa
prezinte o anumita

alcatuire. Simpla
prezenta a resturilor
menajere singure, nu

permite compostarea si
poate da nastere la
probleme legate de

maturarea
compostului inclusiv

daunatori si miros.

Sistemul de compostare colectiva functioneaza in mod ideal cu cel putin 3 recipiente
pentru compostare :

Al doilea este utilizat
pentru a depozita deseuri

menajere care
contin azot. Ideal ar fi ca

acestea sa fie cat mai
bine maruntite.

Al treilea recipient este
utilizat pentru maturarea

compostului. Practic
acesta primeste

continutul recipientului 2
cand acesta este plin.

Compostul va
ramane aici pana la

ditributie. 



1.  Respectarea echilibrului 
2/3 deseuri ‘verzi si umede’ bogate in azot (coji de fructe
si legume, resturi alimentare) si 1/3 deseuri ‘uscate si
brune’ bogate in carbon (frunze uscate, iarba/ gazon
uscat, lemn vegetale lemnoase maruntite) 

2.  Respectarea umiditatii 
Composul care se formeaza nu trebuie sa fie nici prea
uscat nici prea umed. Reperul : ca un burete umed. Daca
acesta este prea umed se adauga materii care contin
carbon sau se amesteca bine. Daca este prea uscat, se
lasa deschis pe timp de ploaie sau se adauga apa. 

3.  Prezenta oxigenului este esentiala
Se obtine prin amestecare si intoarcere sau prin
adaugare de materii care contin carbon.

 
3 reguli de aur ale

compostarii :

Un al 4-lea recipient mai mic (acoperit cu prelata geotextil) poate fi adaugat pentru a
gazdui compost maturat in cazul in care volumul de deseuri este foarte mare la locatia
respectiva.



 Toate deșeurile biodegradabile se compostează în timp, dar pentru a composta la

bloc, recomandăm colectarea următoarelor elemente și mărunțirea loc pe cât

posibil.

 

Ce pot composta?

Acestea atrag

rozătoare și alte

animale și pot crea

neplăceri.

 

A se evita ceapă și

usturoiul care sunt

vermicide și pot încetini

activitatea micro-

organismelor și ramelor

 

 Din țesut și nu din plastic

 

 Din hârtie și nu din plastic

 
cartoane de oua

si rulouri de
carton

A se evita cartonul cu

grăsime sau imprimat; la

cutii de ambalaje se

îndepărtează sociul.

NU SE COMPOSTEAZA

LA BLOC

contact@foodfortheearth.eu

carton maruntit

iarba, frunze
din gradina

mancare gatita

COJI DE FRUCTE
SI LEGUME

FRUCTE SI
LEGUME
STRICATE

coji de oua

saculeti de
ceai 

zat de cafea

resturi de flori

ulei

produse lactate

carne, oase

litiera animale

SE COMPOSTEAZA GREU

coji de citrice

coji de avocado

coji de nuci

#FoodForTheEarth



MIROS : ‘ZONA DE COMPOSTARE
SI COMPOSTUL
MIROS URAT’

Procesul de

compostare are nevoie de oxigen pentru a se realiza in

mod corect. In lipsa

acestuia poate aparea mirosul urat (se degaja H2S si

mirosul lui de ou

stricat). Dar un compost bine echilibrat si aerisit nu

miroase deloc. Miroase a

humus ca in padure. Asadar interventia unui responsabil

de compostare cel putin

1 data pe saptamana este esentiala.

DAUNATORI/ ANIMALE :
‘COMPOSTAREA ATRAGE
ANIMALELE’

Echipamentele

pentru compostare sunt recipiente inchise si cu capac.

Mai mult deseurile

continand carne si resturi de peste sunt interzise.

Pentru mai multa siguranta

recipientele de compostare sunt captusite cu sarma cu

ochiuri de mici

dimensiuni. Curatarea zonei in mod regulat si

interzicerea depunerii resturilor

biodegradabile langa recipiente sunt actiuni esentiale.

I D E I
P R E C O N C E P U T E
S I  I N T R E B A R I
F R E C V E N T E  :



ACTE DE VANDALISM :‘OAMENII
VOR INCERCA SA STRICE
SPATIUL AMENAJAT’

In principiu putine sunt persoanele care vor face acest

lucru si se intampla destul de rar, mai ales atunci cand

exista voluntari din randul cetatenilor care locuiesc in

apropiere care pot supraveghea fara mult efort zona. 

Deasemeni trebuie ascultati locuitorii din apropiere si

urmate sfaturile lor pentru un acord comun astfel incat

sa nu existe conflicte.

FAUNA DAUNATOARE :
‘COMPOSTUL GAZDUIESTE
FEL DE FEL DE INSECTE, CIUPERCI,
VIERMI’
Acestea sunt organisme si microorganisme prezente in

mod natural in compost. Dar fara ele  nu poate rezulta

un compost sanatos. De retinut insa ca aceste vietati

nu vor parasi niciodata compostul deoarece au nevoie

de hrana in descompunere.

Ele nu sunt daunatoare nici in momentul in care

compostul va fi imprastiat in jardiniere, in gradina sau

in parc, din contra contribuie la sanatatea solului si a

plantelor.

GESTIONAREA ZONEI : ‘ NIMENI
NU VA INGRIJI
SPATIUL SI VA FI LASAT UITARII’

Un proiect de compostare colectiva trebuie sa se

bazeze pe o echipa predefinita si cunoscuta de catre

participanti. Cu cat instructiunile sunt precise si clare,

cu atat vor putea fi urmate de catre participanti si zona

va fi intretinuta. 

Un responsabil zona de compostare va veni in mod

regulat pentru a verifica zona, va forma echipa si va

raspunde la intrebari. Mai mult organizarea de

evenimente pedagogice si de socializare in jurul acestui

spatiu este indicata pentru a anima zona respectiva si

pentru a sensibiliza localnicii : formare copii, ateliere si

jocuri compostare, stil de viata sanatos, zero risipa,

upcycling si reciclare.



Materialul. 
Veti avea nevoie de cel putin 3 recipiente si eventual un al 4-lea daca volumul de compost estimat este mai
mare. Alegeti recipiente din lemn de calitate, nu foarte inalte cu posibilitate de acces usor pentru amestecul
compostului in mod regulat. Nu uitati de panourile cu indicatii pentru utilizatori pentru sensibilizare si
informare.

Locatia.
Zona de compostare ar trebui ideal sa fie la o distanta intre 5-100m de locuinte. Privilegiati un spatiu langa
un drum frecventat. Suprafata plata si pe pamant direct. Ideal este ca aceste compostoare sa fie la umbra
usor protejate de o zona cu arbusti. 
 
Parerea locuitorilor. 
Aceasta este esentiala. Realizati o ancheta fie prin casuta postala fie din usa in usa pentru a vedea care sunt
familiile interesate, daca exista temeri si incercati in acelasi timp sa aduceti raspunsuri pentru a linisti in
privinta anumitor idei preconcepute. Acest chestionar va va permite deasemeni sa obtineti o adresa de mail
prin care puteti tine legatura cu voluntarii/ familiile implicate pentru organizare sau participarea la diverse
evenimente. Autorizatia oficiala a asociatiei de proprietari este deasemeni de mare ajutor. 
 
Sistem de aprovizionare deseuri brune maruntite (aschii de lemn etc.). 
Este cheia reusitei in compostarea colectiva. Fara acestea pot aparea neplaceri si compostul
rezultat nu va fi de calitate. Asigurati-va ca aveti o sursa de materii care contin carbon 
(parc in apropiere etc)
 
Formarea unei echipe. 
Voluntarii sunt un alt element cheie. Acestia trebuie sa fie alesi
din randul colectivitatii. Ei trebuie formati si vor asigura comunicarea cu
localnicii, se vor asigura ca nu exista probleme in zona de compostare, vor
realiza actiunile pentru a obtine un compost de calitate si il vor distribui
colectivitatii. 
 

SFATURI PENTRU
INITIATORII DE PROIECTE DE
COMPOSTARE COLECTIVA
Doriti sa implementati o zona de compostare colectiva ? Iata cateva explicatii
si elemente la care trebuie neaparat sa fiti atenti. Instalarea unui astfel de
spatiu in cartier sau in cadrul unei coproprietati necesita cunostinte si o
pregatire prealabila. 
Iata sfaturile noastre pentru a crea un proiect de durata si sustenabil
impreuna cu cetatenii direct implicati.

In momentul lansarii operatiunii :
- Este indicata organizarea unui eveniment colectiv si familial incluzand activitati pedagogice

- Asigurati-va ca transmiteti cat mai multe infomatii despre compostare
- Recuperati datele de contact ale participantilor pentru a putea comunica ulterior.
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