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MIC MANUAL DE BUNE PRACTICI DESPRE 
CUM SĂ FII BUN CU NATURA ȘI CU TINE

Fii bun cu natura și ea va fi bună cu �ne



Acest mic îndrumar este scris de 
oameni ca și voi, care din experiențe 
proprii sau din consultări cu diverse 
persoane implicate în protejarea 
mediului sau alte activități conexe, 
s-au gândit să își transmită 
cunoștințele mai departe, pentru a 
ajuta atât natura cât și pe fiecare 
dintre noi să ducă o viață mai bună, 
cu mai multă grijă față de lumea în 
care trăim. 
Poate cea mai mare provocare a 
acestor ani este să înțelegem că 

suntem cu toții interconectați: spre 
exemplu cumpărând lemn fără acte 
încurajăm defrișările ilegale, care 
vor duce poate la alunecări de teren 
sau la pierderea unor specii care 
sunt importante pentru natură și 
pentru noi în feluri în care nu ni le 
putem imagina astăzi. 
Dacă încercăm să reducem povara 
asupra naturii ne ajutăm pe noi, 
pentru a putea respira un aer mai 
curat, pentru a bea o apa mai curată 
și pentru a ne crește copiii într-o 
lume mai bună. 

Câteva idei despre construcția și amenajarea locuinței 

Viața de zi cu zi 
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CONSTRUCȚIA ȘI AMENAJAREA LOCUINȚEI

Dacă faceți parte din acea categorie norocoasă de oameni care își pot 
construi casa mult dorită, și vreți totodată să economisiți resurse, iată 
câteva sfaturi care v-ar putea fi utile: 

- consultați site-urile specializate în case ecologice, adică cele care se 
auto-alimentează cu consum minim de energie: 

- alegeți un arhitect deschis la idei noi, discutați principiile de bază ale 
poziționării casei și luați în considerare următoarele aspecte:  

o orientare ferestre, acoperiș – de unde răsare și unde apune soarele, 
cât de expusă este casa dvs vara la razele solare. 

Dacă vă doriți în viitor un sistem de panouri solare, luați în considerare 
că acestea trebuie montate pe partea sudică a acoperișului, și ar 
trebui să beneficieze de cât mai mult soare. 

Ferestrele foarte mari sunt minunate, dar nu ideale pentru etaje și 
suprafețe unde soarele bate întreaga zi pe timp de vară – vor crea un 
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efect de sera pe care doar niște jaluzele serioase îl pot contracara. 

+ reducere consum curent 

+ reducere consum gaz / lemn pt încălzire 

•	 lumina naturală – cu cât mai multă cu atât mai bine, dar 
prevedeți jaluzele exterioare pentru protecția împotriva luminii 
puternice sau căldura soarelui pe timp de vară. De asemenea 
de considerat în cazul ferestrelor mari, a suprafețelor vitrate 
sau a pereților de sticlă este efectul de seră pe timp de vară și 
pierderile de căldură pe timp de iarnă. 

+ reducere consum  curent 

•	 materiale de construcție și izolații – consultați specialiști dar 
documentați-vă și singuri. Este important ca materialele să 
provină din exploatări responsabile (în cazul lemnului sau al 
pietrei spre exemplu), să fie certificate, și în proporție cât mai 
mare prietenoase cu mediul. 

+ reducere consum resurse 

+ susținerea exploatărilor / companiilor certificate care fac 
dovada respectării cerințelor de mediu 

•	 acoperișurile verzi – există multe surse de informare internet, 
trebuie doar să căutați site-uri și firme din România. Amenajat 
corespunzător, un astfel de acoperiș, care necesită o suprafață 
plană a acoperișului, poate să vă asigure legume sau fructe, 
să răcorească casa, să constituie o oază de relaxare chiar în 
mijlocul orașului, și nu în ultimul rând să reducă amprenta de 
carbon a familiei tale. 

+ reducere costuri energie cu climatizarea 

+ creșterea propriilor legume și fructe 

+ plus pentru sănătate și minte 

•	 panourile solare – pot servi producerii de energie electrică 
sau pot încălzi apa din gospodărie și chiar aduce un aport la 
încălzire. Alături de alte metode de producere a energiei verzi 
(puțuri de căldură, moriști eoliene) pot să ducă la economii 
substanțiale în bugetul familiei, și la o reducere a resurselor 
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convenționale. Alegeți o firmă specializată, cu referințe bune, 
care să dimensioneze sistemele solare potrivit locuinței dvs și 
să asigure garanția și service-ul echipamentelor. Specialiștii cu 
adevărat buni în acest domeniu relativ nou nu sunt mulți, iar 
sistemul trebuie dimensionat corect. 

+ reducere consum curent 

+ reducere consum gaz 

•	 centrale termice pe lemn / peleți / etc. – din nou vă recomandăm 
consultarea unor firme specializate: dimensionarea corectă 
salvează resurse și bani din portofelul propriu. 

Un principiu care se aplică în toate aspectele vieții, este acela că uneori 
mai puțin înseamnă mai mult. Întrebați-vă atunci când construiți o casă 
de ce aveți de fapt nevoie, cât de mult vă va costa întreținerea acesteia, 
și cât de mult va costa în ore de muncă lucrurile pe care doriți să le 
cumpărați. 



4

VIAȚA DE ZI CU ZI 
Viața noastră de zi cu zi se desfășoară în casă, în curte sau grădină, la serviciu. 

Indiferent de gospodăria dvs sau locul unde lucrați sunt multe măsuri pe care 
le puteți lua, atât pentru protejarea naturii cât și pentru a vă ușura dvs bugetul 
și viața. Multe dintre aceste măsuri se aplică atât acasă cât și la serviciu, altele 
depind de condițiile tale de muncă. Un lucru important este de asemenea să 
comunici cu familia și cu colegii tăi, și chiar dacă la început vei fi poate privit mai 
circumspect sau considerat un eco – freak. 

Omul modern are nevoie de anumite resurse naturale pentru viața sa zilnică. 
Felul în care gestionează aceste resurse sau produsele rezultate ca și urmare a 
vieții sale are efecte semnificative asupra planetei, a lumii în care trăim și nu în 
ultimul rând, a sănătății noastre. 
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APA

Mai putin de 2% din rezerva de apă de pe Glob este de apă dulce, pe care 
noi o folosim în toate felurile posibile: o bem, ne spălăm, irigăm, curățăm. 
Mai mult, apa pe care o folosim la robinet a fost tratată deja pentru noi. O 
dată folosită și murdară, apa revine într-un circuit în care trebuie tratată 
din nou pentru a se întoarce în rețelele de apă, în pânza freatică sau în 
râurile și mările noastre. Contrar ușurinței cu care o folosim, trebuie să 
înțelegem că apa nu este o resursă inepuizabilă.  

Iată câteva sfaturi pentru a economisi apă și a reduce în același timp 
factura de apă-canal: 

•	 Duș vs baie în cadă. Este în regulă să vă răsfățați cu o baie cu spumă, 
dar încercați ca în cea mai mare parte a timpului să faceți dușuri scurte, 
economisind astfel cantități importante de apă. 

•	 Montați robinete noi care pornesc sau opresc apa prin ridicare. 

•	 Verificați țevile de apă și robinetele. Apa irosită se traduce prin facturi 
mai mari! 

•	 Folosiți doar atâta apă cât aveți nevoie. Nu o lăsați să curgă degeaba 
când spălați vase, faceți duș sau vă spălați pe dinți. 
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•	 Colectați apă de ploaie – acest lucru poate fi făcut foarte ușor prin 
direcționarea scocurilor în recipiente mari care apoi vor fi folosite la 
spălatul curții sau la udatul grădinii. Un sistem și mai bun este acela în 
care apa colectată este folosită și în toalete. 

•	 Lipiți materiale de informare în băile și bucătăriile de la serviciu în care 
rugați utilizatorii să oprească apa atunci când nu mai au nevoie. 

Nu uitați că apa folosită trebuie tratată din nou pentru a putea fi folosită 
sau deversată în natură. În acest sens evitați ca următoarele substanțe să 
ajungă în canal: 

•	 ulei alimentar și grăsimi 

•	 uleiuri de mașină 

•	 dezinfectanți 

•	 vopsea, lac, diluanți de orice fel 

•	 medicamente de orice fel 

•	 acizi de orice fel 

Știați că: 

*O familie obișnuită poate economisi până la 68.000 de litri de apă pe 
an dacă nu lasă apa să curgă încontinuu atunci când spală vasele, când 
folosește apă pentru igiena personală sau când spală mașina.

•  Dacă o persoană, într-o săptămână, în loc să facă baie, ar face duș, 
ar economisi atâta apă cât să ajungă pentru 1.000 de cești de cafea. 

• Spălarea manuală a vaselor necesită cu 37% mai puțină apă decât 
dacă se face cu mașina de spălat vase. 

• O stropitoare de grădină dintr-un sistem de irigare automat folosește 
de două ori mai multă apă într-o oră decât o familie de patru persoane 
pe zi. 

• Un robinet defect (din care curge o picătură de apă pe secundă) 
pierde 25 de litri de apă pe zi, lucru care nu numai că risipește apa, 
dar și energia folosită pentru a epura acea cantitate de apă potabilă. 
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CURENTUL 

Reducând consumul de curent electric veți face un bine nu doar naturii ci 
și bugetului de familie. Iată câteva sfaturi practice: 

•	 folosiți cât mai multă lumină naturală 

•	 stingeți becurile când ieșiți din cameră 

•	 stingeți televizorul când citiți 

•	 stingeți lumina când vă uitați la tv 

•	 spălați rufele la 30 de grade. Contrar părerilor învechite, cu detergenții 
moderni nu aveți nevoie să spălați rufele uzuale cu apă caldă. 

•	 cereți o ofertă de panouri fotovoltaice și rugați inginerul să calculeze 
economiile și amortizarea investiției. 
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•	 interesați-vă de panourile solare care încălzesc apa și aduc aport la 
încălzire. Ca și în cazul panourilor fotovoltaice și acestea vă vor ajuta 
să economisiți resurse și bani, iar la o dimensionare profesională se 
amortizează repede, mai ales în cazul familiilor mai numeroase sau a 
locurilor de cazare. Cu ajutorul lor puteți obține apă caldă fără a mai 
folosi centrala și chiar un aport de până la 30% la încălzirea locuinței. 

•	 cumpărați aparatură de birou sau casnică din clase energetice 
superioare 

Știați că: 

*aparatele electrocasnice sau electrice / electronice consumă curent 
când sunt în prinză CHAR DACĂ NU SUNT PORNITE? O metodă simplă 
este să cumpărați prelungitoare cu întrerupător iar noaptea sau când 
plecați de acasă sau de la birou să stingeți acest întrerupător astfel încât 
toate aparatele conectate le el nu vor mai consuma absolut nimic. 

* Un monitor PC lăsat aprins toată noaptea folosește energia electrică 
suficientă pentru a imprima cu laser 800 de pagini A4.

• 25% din populație folosește 80% din energia electrică disponibilă.

• Un bec care economisește curent electric reduce consumul de 
electricitate cu 80% față de un bec normal. 

• O mașină de spălat își reduce consumul de electricitate cu o treime 
dacă spală la 40 de grade C în loc de 60 de grade C. 

• 50% din energia folosită de încărcătoarele de telefoane mobile este 
risipită prin lăsarea acestora în priză fără ca telefonul să fie conectat 
la ele. 



9

 
GAZUL

Doar prin anumite setări ale centralei sau ale caloriferelor obțineți 
reduceri substanțiale la consumul de gaz! 

•	 cumpărați un termostat și setați o temperatură confortabilă ziua și una 
mai redusă noaptea 

•	 puteți prevedea caloriferele cu termostat 

•	 puneți centrala sau caloriferele pe statusul anti-îngheț când plecați de 
acasă 

•	 puneți caloriferele pe statusul anti-îngheț în camerele pe care nu le 
folosiți 

•	 izolați pereții și acoperișul casei cu materiale cât mai prietenoase cu 
mediul 

Știați că:

• Casele izolate termic necesită mai puțină căldură pe timp de iarnă? 
Pereții neizolați fac să se piardă 35% din căldură, în timp ce alte 25 de 
procente se pierd din cauza unui acoperiș neizolat. 
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• Reducerea temperaturii cu doar un grad Celsius poate micșora factura 
la caldură cu 10%.

GUNOIUL / DEȘEURILE

O foarte mare parte a gunoiului se poate recicla, adică transforma în 
materie primă pentru a produce alte materiale de care avem nevoie!   

Următoarele categorii de deșeuri sunt produse de regulă în gospodării – 
dar și la locul de muncă - și  pot fi reciclate:

1. baterii, becuri, neoane, deșeuri electrice și electronice (DEE) trebuie 
reciclate de către firme specializate, cutii / containere ale acestora găsiți 
în supermarketuri. Pentru aparate de mari dimensiuni aceste firme 
specializate se vor deplasa la domiciliu pentru ridicare în mod gratuit. 
Puteți solicita și la locul dvs de muncă amplasarea acestor containere 
speciale de reciclat DEE mai ales dacă există trafic seminificativ. Puteți 
lua legătura cu Asociația ROREC pentru detalii. 
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2. hârtia și cartonul se reciclează de regulă de către firmele de salubritate 
care le ridică în anumite zile prestabilite. Poți salva efectiv copaci de la 
tăiere dacă reciclezi hârtie și carton. 

•	 comunică electronic în detrimentul foilor scrise când este posibil 

•	 nu printa e-mailuri decât dacă chiar este nevoie 

•	 printează față – verso 

•	 folosește foile greșite ca și ciorne 

•	 folosește foile greșite ca și plicuri 

•	 pentru a reduce tonner printează gri de câte ori se poate. 

3. plasticul și folia se pot recicla împreună de regulă de către firmele 
de salubritate care le ridică în anumite zile prestabilite. Poți să te 
interesezi și de puncte de colectare plastic / folie sau doar PET unde 
vei primi și bani / kg. 

Evitați tacâmurile de plastic de unică folosință atât acasă cât și la 
serviciu. În multe birouri se comandă mâncare take away care produce 
cantități imense de deșeuri și cheltuieli semnificative. Iată câteva 
variante mai prietenoase cu mediul și cu buzunarul dvs:

•	 dacă aveți bucătărie la serviciu puteți încălzi sau prepara câte ceva 
acolo sau puteți ține în frigider anumite alimente de care aveți 
nevoie. 

•	 dacă sunteți mai mulți colegi și luați pauză de masă împreună puteți 
găsi firme care aduc meniul zilei în recipienții proprii (oale / tăvi) la 
prețuri rezonabile. 

•	 mergeți la cumpărături cu sacoșa de acasă și evitați pungile de plastic

4. deșeurile biologice – resturi de mâncare, vegetale pot fi colectate 
separat și transformate în compost, pământ bun de flori sau pentru 
grădină – vezi secțiunea compost de la capitolul curtea și grădina. 

5. dozele de aluminiu se colectează în locuri specializate și sunt de regulă 
plătite. 
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Deșeuri speciale: 

Deșeurile speciale produse de regulă în cadrul unor întreprinderi sau 
firme necesită colectare și reciclare separată. În această categorie intră: 

- orice fel de vopsele și diluanți 

- material biologic periculos 

- medicamente și alte materiale asemănătoare 

- dejecții de animale 

Este important să cunoaștem legislația și să cerem ajutor atunci când 
avem nelămuriri. 

Știați că: 

•  In medie, fiecare persoana din țările occidentale aruncă săptămânal 
echivalentul în gunoi a greutății sale corporale?

• Pungile din plastic și alte deșeuri din același material, aruncate în 
ocean, omoară 1.000.000 de exemplare din speciile acvatice, în fiecare 
an?

• O cutie de aluminiu dispare natural în 100 de ani. Cojile de banane și 
cotoarele de mere dispar în 2 ani. Pungile din plastic dispar în aproape 
30 de ani. 

• Sticlele din plastic nu se biodegradează complet niciodată. Ele se 
descompun în granule care sunt mâncate de diverse vietăți ca pești, 
păsări sau viermi și rămân în stomacul loc până când acestea mor.

• Mucurile de țigară dispar în 2 ani, însă conțin chimicale periculoase 
care afectează solul atunci când se descompun.

• Reciclarea conservelor din aluminiu poate genera economii de până la 
95%, poate reduce costurile la import și poate determina cu 95% mai 
puține gaze cu efect de seră decât producerea lor din materii prime.

*Uleiul alimentar uzat are un efect devastator asupra mediului 
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înconjurător. Un litru aruncat la canalizare poate polua un milion de litri 
de apă, cantitatea necesară unui adult să supraviețuiască timp de 14 
ani. Însă acest efect este foarte puțin cunoscut de cei mai mulți dintre 
oameni, care în continuare aruncă uleiul la canalizare convinși fiind că 
a fost dizolvat de detergenții parfumați.

CURĂȚENIA 

Trăim în era dezinfectării, a nevoii tot mai mari ca totul să fie imaculat 
și fără bacterii. Curățenia exagerată și dezinfectarea tuturor spațiilor are 
însă efecte negative: 

•	 organismul nostru are de suferit din cauza substanțelor chimice 
folosite la curățenie 

•	 deversăm apă poluată puternic care poate ajunge în pânza freatică sau 
cursurile de apă 

•	 imunitatea noastră scade pentru că nu mai suntem expuși constant la 
cantități mici de microbi, în schimb suntem expuși zilnic la chimicalele 
din dezinfectanți. 

Sfaturi practice pentru o viață sănătoasă și un mediu sănătos: 

•	 citiți etichetele produselor de curățat și evitați cele toxice 
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•	 alegeți produse prietenoase cu mediul  

•	 folosiți unde se poate sfaturi băbești: de multe ori soluțiile sunt foarte 
ieftine, efectele maxime, fără chimicale și poluare inutilă 

 ALIMENTELE

Vă recomandăm un mic test al gospodăriei dvs: timp de o săptămână 
notati cheltuielile cu alimentele (și nu numai), contorizați ce aruncați la 
gunoi pentru că s-a stricat sau nu ați apucat măcar să folosiți că a expirat. 
Balanța vă va arăta ce aveți de fapt nevoie și cum să nu mai aruncați bani 
la gunoi. Zilnic, tone de alimente expiră și sunt incinerate în timp ce tot 
zilnic copii suferă de foame. Iată câteva sfaturi pentru a reduce risipa. 

•	 cumpărați tot ce se poate de la producătorii locali: piețele și târgurile 
oferă produse proaspete, chiar dacă nu la fel de arătoase dar mult mai 
gustoase decît cele din magazin. 

•	 citiți etichete și interesați-vă despre substanțele despre care citiți. Nu 
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trebuie să exagerați dar si aici se aplică regula: uneori mai puțin este 
mai mult. Ca și reguli generale evitați coloranții, aromele, acidifianții, 
conservanții. 

•	 alegeți și în supermarket produse locale. De ce să cumpărăm usturoi 
din China? De ce să cumpărăm alimente care au călătorit mii de km și 
au fost crescute în condiții despre care nu știm nimic? 

•	 la restaurant sau în fața raftului puneți o întrebare simplă: chiar am 
nevoie de acest aliment? 

•	 renunțați la produsele animale măcar o dată pe săptămână: organismul 
dvs vă va mulțumi. 

Nu uitați că prin alegerile pe care le faceți susțineți o industrie de un 
anumit fel: puteți susține concerne internaționale, crescători de animale 
care nu le oferă minimul unor condiții decente sau puteți susține un 
producător local onest. 

 CUMPĂRĂTURILE 

Și la acest capitol se poate aplica testul de mai sus. Gândiți-vă de două 
ori înainte de a cumpăra de ce aveți de fapt nevoie de articolul respectiv, 
pe cine susțineți atunci când îl cumpărați și cât plătiți de fapt pentru el în 
ore de muncă. Inportant este de asemenea ce se întâmplă cu ambalajele 
produselor și cu produsul în sine atunci când nu vă mai este de folos. 
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Regula de bază este: refolosește, dă mai departe, vinde / donează, 
reciclează. 

 
Știați că: 

• Folosirea zilnică a produselor cosmetice expune femeile la peste 
200 de chimicale. Doar 10 procente din ingredientele produselor de 
înfrumusețare au fost catalogate ca fiind nedăunătoare.

CONCEDIILE 

A devenit ceva normal să zburăm spre destinații exotice. Haideți să ne 
punem însă câteva întrebări: 

Este normal ca fiecare din noi să zboare măcar de 2 ori pe an cu avionul?

Destinația spre care mă îndrept va fi suprapopulată de turiști asemeni 
mie? 

Aici fiecare trebuie să decidă cum poate să reducă amprenta sa carbonică 
și impactul său asupra planetei. Poate puteți îmbina utilul cu plăcutul și 
dacă vreți să vizitați insule exotice să faceți și voluntariat la fața locului. 
etc 

Atenție la suvenirurile din concediu! Nu cumpărați niciodată produse de 
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origine animală fie că sunt scoici, piei, blănuri, fildeș, oase. Aceste animale 
au fost ucise pentru a sprijini o industrie și de multe ori cumpărîndu-le 
sprijiniți braconajul și comercianță fără scrupule. 

De asemenea nu aduceți niciodată animale sau ouă vii din concediu! Le 
puneți în pericol la fel cum puneți în pericol oamenii și animalele din zona 
dvs. 

Știați că: 

• O călătorie transatlantică cu avionul generează la fel de multe emisii 
de gaze cu efect de seră ca și o mașină condusă timp de un an.

TRANSPORTUL

Acesta este unul dintre domeniile în care puteți face schimbări foarte 
ușor, iar acestea vor fi imediat vizibile atât pentru corpul cât și pentru 
buzunarul dvs. 

Sfaturile noastre: 

- vorbiți cu colegii de serviciu și organizați-vă a.î. să călătoriți împreună 
împărțind astfel banii de combustibil. 

- propuneți-vă să renunțați la mașină măcar o zi pe săptămână. 
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- propuneți-vă să folosiți bicicleta ori de câte ori se poate. Există 
angajatori care deja premiază angajații care vin la servici pe jos sau cu 
bicicleta. 

- în timp, bicicleta poate deveni un hobby – verificați traseele de 
bicicletă din zonă, veți descoperi alternative sănătoase și frumoase de 
petrecere a timpului liber. 

Știați că:

• O mașină obișnuită produce într-un an 3 tone de dioxid de carbon 
ajunge în atmosferă 

• În trafic greoi, nivelul de poluare este de 2 – 3 ori mai mare înăuntrul 
mașinii decât în afara ei.

• Cerneala de imprimantă costă mai mult decât combustibilul pentru 
navele spațiale sau șampania veche. 

*mersul pe jos consumă 180 calorii / oră. 

*mersul pe bicicletă consumă 200 calorii / oră. 
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CURTEA ȘI GRADINA

Oamenii au tendința să urmarească treduri de moment. În ultimii ani 
am observat o trecere de la grădinile pline de zarzavaturi ale bunicilor, 
la gazonul impecabil străjuit de conifere, iar azi, încet încet observăm o 
întoarcere spre grădinile vii, cu flori și legume. 

Curtea și gradina dvs sunt locul în care vă relaxați, vă primiți prietenii, 
locuri în care copiii pot învăța primele lucruri despre minunata natură 
care îi înconjoară. Spațiile exterioare pot deveni locuri de cuibărire 
pentru păsări și insecte benefice, precum și o sursă de bucurie pentru 
minte și inimă atunci cand sunt amenajate frumos. 

Gazon versus gradină diversă. Natura nu preferă uniformitatea. Dacă 
observăm natura în frumusețea ei vom vedea că diversitatea de culori 
și forme este una dintre regulile ei de bază. Trecând peste aspectele 
estetice, o suprafață de gazon necesită îngrijire constantă, irigație, și în 
cazul cel mai rău ierbicide și alte măsuri asemănătoare. Sperăm să optați 
doar pentru suprafețe mici de gazon, și să permiteți florilor, tufișurilor 
și pomilor să vă bucure cu diversitatea lor. Plantele cu flori, copacii de 
toate felurile și tufișurile atrag albine și fluturi precum și diverse păsări 
care sunt un element cheie în ecosistemul nostru. Chiar dacă locuim în 
mijlocul unui megalopolis, suntem tot parte a unui ecosistem a cărui 
funcționare trebuie să o ajutăm. POZA GRADINA 4 FLORI 5 
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Știați că:

•	 Folosirea, o oră, a unei mașini electrice de tuns iarba poluează cât o 
mașină care parcurge 563 de kilometri.

Plantele folositoare

O mulțime de plante folosite pentru prepararea 
ceaiurilor, a infuziilor sau a sucurilor sunt foarte 
nepretențioase, înfrumusețează gradina și vă pot 
crește calitatea vieții și sănătatea. Dintre acestea 
amintim menta, roinița, rostopasca, socul, salvia, 
cătina, porumbarul, etc. 

Bucătăria din grădina

În acești ani, când nu mai avem garanția faptului că 
legumele și fructele din comerț sunt cu adevărat 
sănătoase, putem să ne ajutam singuri și să ne 
cultivăm o mulțime de legume, zarzavaturi și fructe în 
grădinile sau balcoanele proprii. Poate credeți că nu 
se face primavară cu o floare, dar pentru o familie, o 
roșie proaspătă sau un măr netratat pot face minuni. 

Vă încurajăm să deveniți grădinari și să experimentați 
bucuria de a planta și îngriji plante și apoi satisfacția 
de a vă bucura de roadele muncii voastre. 

Compostul

Pe vremuri bunicii noștri aveau un “gunoi” în 
grădină, iar primăvara scoteau și cerneau pământul 
de dedesubt pentru a-l folosi la straturi. Acum îi 
spunem “compost” și ne referim la transformarea 
resturilor biologice (coji, frunze, buruieni, coji de ouă 
etc) din gospodărie și din grădină, în pământ bogat, 
care va fi apoi folosit în grădina. Puteți să amenajați 
singuri un astfel de compostor folosind scânduri sau 
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paleți, sau puteti să cumparați un container special 
de la magazinele care vând articole pentru grădină. 
Amenajând un compostor, nu doar produceți 
pământ numai bun pentru ghivece sau straturi, ci 
degrevați rampele de gunoi de resturi biologice 
care prin descompunere împreună cu alte materiale 
nebiologice generează gaze și lichide poluatoare. 

Pereții verzi în spațiile neprietenoase

Ne gândim aici la pereți neestetici, garduri și alte 
spații pe care nu le folosim. O soluție relativ simplă 
și ieftină sunt plantele cățărătoare, florile înalte, 
cortinele de conifere sau ghivecele. Nu doar ca veți 
înfrumuseța curtea dvs dar veți oferi încă o oază de 
verdeață producătoare de oxigen. 

Păsări, gâze și animăluțe

Societatea modernă are astăzi o tendință nefirească 
de a elimina orice prezență a altor specii din spațiile 
locuite de oameni, uitând faptul că acestea sunt parte 
a naturii și a vieții. Trebuie să înțelegem că împărțim 
grădinile noastre cu păsările, gâzele și animăluțele. 
Astfel, dacă găsiți broscuțe, șerpi, lilieci sau alte 
animale în grădina dvs nu vă speriați, nu le ucideți, ci 
încercați să aflați ce sunt, dacă ar trebui să locuiască 
acolo și cum le puteți ajuta sau măcar îndepărta în 
mod uman și corect. Vă recomandăm să sunați la 
asociația locală de protecție a animalelor și a naturii 
care vă va ajuta cu sfaturi sau intervenții. 

Animalele de companie și animalele de curte

Dacă v-ați hotărât să creșteți animale de curte sau 
animale de companie vă rugăm să luați în considerare 
câteva sfaturi pentru o viață bună a animalelor și 
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pentru liniștea dvs sufletească. 

Animalele au nevoie de condiții de viață diferite, 
potrivit speciei lor. Chiar dacă le creștem pentru a 
folosi ouăle, carnea, pielea sau blana lor, asta nu 
înseamnă că nu trebuie tratate cu respect și nu se 
pot bucura de o viață bună alături de noi. De aceea 
vă rugăm să consultați asociația locală de protecție a 
animalelor sau medicul veterinar care vă va îndruma 
în alegerea condițiilor potrivite, construirea cuștilor și 
chiar hrănirea și îngrijirea veterinară a acestora. 

Numeroase studii au arătat în ultimii ani că prezența 
animalelor de companie poate avea efecte benefice 
asupra sănătății și a dezvoltării emoționale. 

De asemenea un sfat de bun simț ar fi să vă interesați 
de unde provin animalele pe care le cumpărați 
sau adoptați. Este dreptul dvs să vă interesați de 
condițiile din care provin, iar acest interes v-ar putea 
salva multe necazuri și cheltuieli. Cumpărând sau 
adoptând din crescătorii sau adăposturi responsabile 
veți susține activitatea unor oameni care tratează 
animalele corect, spre deosebire de alte cazuri în care 
este urmărit doar profitul financiar. 

Dacă dețineți animale de companie verificați legea 
privind obligativitatea înregistrării și a sterilizării 
acestora. Problema actuală a câinilor și a pisicilor fără 
stăpân poate fi rezolvată doar cu implicarea fiecărui 
proprietar responsabil. 
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CUVÂNT DE ÎNCHEIERE 
Toate religiile lumii se bazează pe câteva principii fundamentale, 
acceptate atât de credincioși cât și de agnostici. Totul pleacă de la noi 
înșine, iar precum spunea Gandhi: fii schimbarea pe care vrei să o vezi 
în lume!

   Oprește-te și gândește! 

Ritmul lumii noastre s-a schimbat și accelerează tot mai mult. Uneori 
uităm să ne oprim și să ne punem întrebări esențiale care ne-ar putea 
face viața mai simplă și mai frumoasă. Noi te invităm să te oprești,să îți 
închizi telefonul, să oprești motorul și să te întrebi ce îți dorești, ce te 
face fericit. 

Iată câteva lucruri pe care ți le recomandăm: 

•	 fii bun cu tine. Citește, meditează, gândește și relaxează-te. Odată ce 
te regăsești vei putea să observi altfel lumea din jur și să ii ajuți pe alții. 

•	 fii bun cu cei din jur. Mergi pe jos când poti, zâmbește vecinilor, ajută 
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fără să ceri nimic în schimb. 

•	 urmează-ți pasiunea fie că e vorba de muzică, sport, caritate. 

•	 fă parte din ceva mai mare. Înscrie-te într-o fundație sau asociație și 
ajută acolo unde te cheamă inima. Toate organizațiile de caritate au 
nevoie de ajutor și se vor bucura de prezența ta. 

•	 mănâncă sănătos, mănâncă mai puține produse animale și mai multe 
fructe și legume. 

•	 donează, ajută când și pe cine dorești: cu siguranță sunt lucruri de care 
te poți lipsi dar altcineva are mare nevoie. 

FII BUN CU TINE, FII BUN CU LUMEA TA!

Această broșură a fost scrisă de membrii și voluntarii Asociației pentru 
Protecția Animalelor și a Naturii Animal Life Sibiu în cadrul proiectului 
Piticii de azi, voinicii de mâine, proiect cofinanțat de Consiliul Local Sibiu 
prin Primăria Sibiu, prin Agenda Comunității 2016. 





www.animallife.ro


