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INTRODUCERE 

 
Europa trece de la un model liniar la unul circular de gestionare a 

resurselor, iar implementarea acestei schimbări are loc la nivel local. 

O legislație ambițioasă a Uniunii Europene este în vigoare astăzi în 

ceea ce privește deșeurile și reciclarea, în timp ce introducerea 

Planului de acțiune 2.0 privind acordul ecologic și economia circulară 

a UE va oferi cerințe și stimulente suplimentare pentru statele 

membre să treacă la o economie circulară. 

 

Aceste evoluții vor presa autoritățile locale să accelereze și să 

schimbe angrenajele în următorii ani, astfel încât politicile de 

prevenire și reutilizare să fie concepute și implementate eficient, 

colectarea separată a materialelor reciclabile de înaltă calitate să fie  

normă, în timp ce scăderea nivelului de generare a deșeurilor 

facilitează eliminarea treptată a incinerării deșeurilor, cu un accent 

sporit  pe impactul pozitiv pe care îl va avea asupra atingerii țintei 

UE, de a elimina emisiile de carbon până în 2050. 

Odată cu revizuirea legislației cheie a UE privind deșeurile, cum ar fi 

Directiva privind deșeurile (2008/98 / CE) și Directiva privind 

deșeurile de ambalaje (1994/62 / CE), există un număr tot mai mare 

de municipalități locale care doresc să înceapă călătoria lor către un 

proiect de tip zero deșeuri, ca mijloc de a atinge cerințele UE, 

deoarece acestea sunt adeseori insituriile cu competențe și putere de 

a supraveghea gestionarea deșeurilor. Orașele europene au un rol 

esențial în conducerea tranziției către un viitor de tip zero deșeuri. 

O legislație nouă și actualizată a UE, combinată cu recunoașterea din 

ce în ce mai mare a cetățenilor cu privire la nevoia de schimbare, 

oferă orașelor o oportunitate unică de a utiliza oportunitățile pe care 

le oferă economia circulară, contribuind la stimularea economiei 

locale în timp ce 

 protejăm mediul. Orașele și municipalitățile ar trebui să fie în 

fruntea proiectelor de tip “zero deșeuri” care sunt în continuă 

creștere, prin explorarea de noi modele de consum, proiectarea 

sistemelor de resurse cu buclă închisă, folosirea metodelor de 

prevenire a deșeurilor și prin reunirea comunităților în implementarea 

acestor politici. 
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Împreună cu Planul Principal Zero Deșeuri, acest document a fost 

creat de “Zero Waste Europe” ca un instrument care să îi ajute pe 

membrii săi să se angajeze și să sprijine municipalitățile locale care 

doresc să deruleze un program de zero deșeuri. 

 

 
Ghidul a fost conceput pentru: 

 
1. A asigura o înțelegere comună a conceptului, definiției și 

ierarhizării proiectului zero deșeuri - contribuind la evitarea 

„green washing” și la o interpretare distorsionată a viziunii de 

tip zero deșeuri. 

 
2. A crea o abordare comună pentru municipalitățile de tip zero 

deșeuri din Europa, pentru a adopta și urmări exemplele de 

bune practici. 

 
3. A recunoaște importanța implicării cetățenilor și asigurarea că 

comunităților locale li se oferă acces semnificativ și 

capacitatea de a participa la procesul de luare a deciziilor pe 

parcursul programului. 
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1 

Construirea bazei 
 

 

Informare și sensibilizare 

În unele cazuri, veți constata că primăriile sprijină sau își manifestă 

interesul pentru a începe călătoria spre programul de tip zero 

deșeuri. 

 
Cu toate acestea, în cele mai multe cazuri, va trebui adesea să luați 

legătura cu municipalitățile și cu organizațiile locale, pentru a 

introduce conceptul de zero deșeuri, iar implementarea acestor 

politici ar aduce beneficii comunității. 

 
Unele dintre elementele cheie care trebuie evidențiate în timpul 

primului contact cu o municipalitate includ: 

 
➔  Munca și expertiza care există în cadrul organizației dvs., 

impactul pe care l-ați avut la nivel local sau național și de ce 

contactați această municipalitate specifică; 

 
➔  Principalele exemple de municipalități din Europa care s-au 

angajat să implementeze conceptul de “zero deșeuri”, precum 

și exemple de bune practici în domenii specifice de prevenire a 

deșeurilor (toate acestea pot fi găsite pe site-ul “Zero Waste 

Europe Cities”). 

 
➔  Beneficiile pe care demararea unui program de zero deșeuri le 

poate avea pentru municipalitate și zona locală. Puteți 

evidenția beneficiile generale pe care programul de tip zero 

deșeuri le aduce municipalităților, cum ar fi respectarea 

legislației UE, reducerea costurilor de gestionare a deșeurilor și 

creșterea numărului de locuri de muncă la nivel local. Cu toate 

acestea, proiectul va avea cel mai mare impact atunci când 

sunt combinate aceste aspecte cu cunoștințele locale, pentru a 

da exemple specifice de beneficii, ceea ce ar aduce, ex:  

        „Știu că actuala taxă pentru eliminatea deșeurilor este XX. Prin 

reducerea volumului de deșeuri trimise la 

depozitare/incinerare și prin adoptarea unei strategii de zero 

deșeuri, puteți economisi suma XX în fiecare an."
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★  Construiți relații pozitive cu organizațiile din întreaga municipalitate: 

acești oameni vor deveni aliați și parteneri, și va trebui să construiți 

relații pozitive cu ei pentru a putea lucra eficient cu municipalitatea. 

Să îi salutăm la evenimente, să organizăm întâlniri, să oferim 

documente utile - lucruri mici care contribuie la crearea unei relații 

pozitive, care vor fi esențiale pentru un program de succes. 

 

★     Vorbiți limba lor: anumite definiții și abordări în cadrul proiectului de 

tip zero deșeuri vor fi diferite, în funcție de contextul local. Prin 

urmare, este bine să vă asigurați că ați studiat diverse documente și 

decizii luate de municipalitate pentru a vă asigura că înțelegeți 

limbajul pe care îl folosesc, și pe care îl puteți folosi atunci când vă 

întâlniți cu organizațiile locale. 

 

★     Înțelegeți nevoile municipalității: puneți-vă în poziția unei municipalități    

   locale pentru a încerca să înțelegeți ce motivează deciziile luate. În acest  

   fel, veți fi într-o poziție mult mai bună, pentru a vă putea adapta stilului  

   și tipului de abordare pentru a asigura eficiența muncii. 
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Noțiuni de bază 
 

 

Introducerea programului în comunitate 

În urma contactului inițial, este esențial în această etapă să încercați 

să creați oportunitatea de a prezenta programul de tip zero deșeuri în 

cadrul local municipal, pentru a-l prezenta personal, prin organizarea 

unei întâlniri, eveniment sau workshop. 

 
Pentru a vă optimiza munca și pentru a reduce costurile, vă sfătuim 

să invitați cât mai multe municipalități locale, pentru a nu fi nevoiți 

să organizați mai multe evenimente. În mod ideal, doriți să reuniți 

municipalitățile care au anumite caracteristici importante, cum ar fi 

localizarea lor geografică, dezvoltarea economică și factorii de mediu 

locali, un nivel ridicat de turism pe parcursul anului și care prin 

urmare, se confruntă cu provocări unice pentru prevenirea deșeurilor, 

în cadrul unui eveniment special.  

 
Acest eveniment sau atelier ar trebui să fie destinat reprezentanților 

municipalității locale și companiilor sau antreprenorilor din domeniul 

gestionării deșeurilor. Scopul este de a introduce și propune un 

program de zero deșeuri pentru agenții locali, asigurându-se că 

aceștia înțeleg ce este o municipalitate cu zero deșeuri și cerințele 

pentru a se angaja în acest scop. Cel mai important aspect include 

evidențierea faptului că a deveni o municipalitate pe drumul către 

zero deșeuri, este doar un prim pas în călătoria lor, progresul trebuie 

monitorizat, adaptat și eventual schimbat prin implicarea constantă 

cu comunitatea. 

 

Este important să vă amintiți să adaptați formatul și stilul 

evenimentului pentru a răspunde nevoilor participanților / publicului. 

Obiectivul în această etapă este acela de a câștiga interesul pentru 

proiectul de tip zero deșeuri din municipalitate și de a se asigura că 

aceștia au o bună înțelegere despre ceea ce va însemna acest lucru 

pentru comunitate, în ceea ce privește acțiunile conduse de 

municipalitate și oportunitățile pe care se vor deschide pentru ei. 
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★  Prezentați cele mai bune practici de succes din alte municipalități 

din Europa, în special cele cu caracteristici și istoric similar pentru 
dvs., contribuind la furnizarea unui cadru pentru modul în care își 
pot începe propria călătorie spre proiectul de tip zero deșeuri. 
Multe studii de caz și publicații tehnice pot fi găsite pe site-ul “Zero 
Waste Europe”. 

 

★    Mențineți mesajele pozitive și concentrați-vă asupra beneficiilor pe 

care acest lucru le va aduce comunității locale. Aveți în vedere 

două sau trei schimbări de politici care ar putea fi implementate cu 

ușurință pentru a ajuta la încadrarea discuțiilor într-o manieră 

practică și orientată spre acțiune. 

 

★  Identificați momentele viitoare de interacțiune cu publicul sau 

mass-media, pe care le-ați putea folosi pentru a amplifica mesajul 

transmis către municipalitate, așa cum a făcut “Zero Waste Lviv” la 

lansarea campaniei de conștientizare:”Fără pungi de plastic” cu 

consiliul local. 
 
 
 

 

Înregistrare oficială 

Odată ce o municipalitate decide să își înceapă călătoria spre proiectul 

de tip zero deșeuri, va trebui să –și ofere informațiile personale către 

“grupul local de zero deșeuri” sau la Alianța națională pentru Zero 

Deșeuri, susținută de programul ”Zero Waste Europe Cities”. Înscrierea 

trebuie să includă datele de contact ale persoanelor responsabile, 

precum și introducerea datelor cheie privind obiectivele de reducere a 

deșeurilor și semnarea unei scrisori formale cu Zero Waste Europe.
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★  Încercați să primiți date de contact de la două sau trei persoane 

din fiecare organizație, pentru a vă asigura că livrarea 

programului nu va fi perturbată în cazul apariției a anumitor 

schimbări. 

 

★  Creați obiective, roluri și responsabilități definite în mod clar 

pentru membrii comitetului / comitetului zero deșeuri, astfel 

încât fiecare reprezentant să fie la curent cu ceea ce se așteaptă 

de la ei. 

 

★  În Svilengrad, Bulgaria, a fost înființat un Consiliu local raportat la 

proiectul de tip zero deșeuri, care a fost format dintr-un grup divers 

de cetățeni locali activi, inclusiv proprietari de restaurante și 

hoteluri, organizații nonguvernamentale, tineri romi, membri ai 

Consiliului local, organizații municipale, vârstnici, profesori, medici 

și așa mai departe. 

BAZA ZERO DEȘEURI 

În această etapă a procesului, este obligatorie crearea unui mecanism 

formal de implicare a părților interesate, ceea ce numim un consiliu 

consultativ pentru zero deșeuri, care ar trebui să sprijine coordonarea 

planului de tip zero deșeuri. Consiliul consultativ ar trebui să includă 

documente relevante la nivle local, compania de gestionare a 

deșeurilor, precum și din comunitatea mai largă prin grupul local de 

zero deșeuri, alte ONG-uri, întreprinderile locale și multe altele. 

 

 

 
 

Evaluarea situației inițiale 

În faza de proiectare a unui plan local de zero deșeuri, este 

necesar ca municipalitățile să efectueze o evaluare minuțioasă 

asupra măsurilor actuale ale politicilor de gestionare și prevenire a 

deșeurilor. Evaluarea situației în punctul de plecare oferă 

municipalităților și grupului local de zero deșeuri o imagine de 

referință despre eficacitatea gestionării resurselor în 

municipalitate. 
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Punerea la dispoziție a acestor date este absolut crucială pentru 

legitimitatea și validitatea programului, oferind fundamentul necesar 

pentru a construi ținte și obiective viitoare care vor fi în centrul 

tranziției municipalității spre conceptul de tip zero deșeuri. 

Pentru a vă asigura că această evaluare de bază prezintă criteriile 

necesare pentru a măsura progresul în direcția conceptului zero 

deșeuri, este recomandat ca municipalitățile să utilizeze setul de 

instrumente pentru zero deșeuri și planul principal creat de Zero 

Waste Europe, care oferă un instrument util de evaluare pentru 

municipalități. Această evaluare ar trebui să ofere o privire de 

ansamblu detaliată a nivelurilor actuale, ale deșeurilor municipale 

care sunt generate, reciclate, compostate sau eliminate, fie prin 

incinerarea sau tratamentul mecanic și biologic. Sursa principală a 

datelor ar trebui să fie în primul rând deșeurile municipale, dar 

municipalitățile ar trebui deasemenea încurajate să colecteze date 

despre alte tipuri de deșeuri generate în zonă. 

 
 

 
 
 
 

★  Utilizați un număr mare de părți interesate ale comunității în 

acest proces pentru a ajuta municipalitatea locală și companiile de 
gestionare a deșeurilor. Acest lucru nu numai că va ajuta la 
furnizarea unei calități mai bune a datelor, dar va stabili și un 
precedent pozitiv pentru o implicare comunitară semnificativă. 

 

★     Încercați să colectați date despre cât mai multe măsuri de prevenire 

a deșeurilor, cum ar fi numărul de centre de reutilizare și magazine 

fără plastic din comunitate. Acest lucru va ajuta de la bun început 

comunitatea să gândească și să acționeze cu privire la prevenirea 

deșeurilor și prin urmare, un instrument la care puteți continua să 

reveniți cu municipalitatea pentru a pleda pentru politici și strategii 

care împiedică producerea de deșeuri. 

 

★  În doar 3 luni, orașul Sălacea din România a înregistrat 

îmbunătățiri ample în ceea ce privește reducerea și prevenirea 

deșeurilor prin adoptarea unui sistem eficient de colectare 

separată, după o evaluare inițială a situației, împreună cu 

membrul nostru “Zero Waste Romania”, care a identificat nevoia 

urgentă a unui astfel de sistem. 
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★  Creați un eveniment deschis, în care toate părțile interesate se 

pot implica în mod semnificativ, asigurându-vă că există timp 
suficient în agenda și structura evenimentului / atelierului pentru 
feedbackul comunității. Puterea planurilor și acțiunilor care vor 
contura călătoria municipalității către proiectul de tip zero 
deșeuri, va crește doar dacă o gamă largă de grupuri au avut 
ocazia să își împărtășească ideile și expertiza în acest proces. 

 

★  Mențineți nivelul de ambiție ridicat pentru obiectivele pe care 

municipalitatea dorește să le stabilească, dar de asemenea, 

asigurați-vă că acestea rămân realizabile, abordând cele mai mari 

probleme care împiedică comunitatea să își reducă deșeurile. 

 
★  Până în 2003, Sardinia a avut unul dintre cele mai scăzute niveluri 

de gestionare a deșeurilor din Europa, cu o rată de colectare 

separată de doar 3,8%. 

 

3 

Crearea unui plan de zero deșeuri 

Atelier despre măsuri viitoare pentru planul de zero deșeuri  

După ce aveți datele de bază disponibile pentru zona dvs., atunci este 
recomandat ca municipalitatea sau comitetul consultativ pentru zero deșeuri să 
organizeze un atelier sau eveniment pentru ca comunitatea să împărtășească 
aceste date. Deși acest atelier nu este obligatoriu, există numeroase beneficii 
în urma aducerii membrilor comunității și părților interesate relevante la 
aceeasi masă, în această etapă, pentru a examina datele și a discuta despre 
acțiunile potențiale de reducere a deșeurilor reziduale. 

În cadrul evenimentului / atelierului, municipalitatea locală sau 

autoritatea relevantă ar trebui să prezinte datele curente privind 

generarea deșeurilor și ratele de reciclare, înainte de a crea o 

oportunitate pentru părțile interesate să dea feedback și să discute 

diverse metode și politici care ar putea fi introduse pentru a 

îmbunătăți situația. Părțile interesate care ar trebui să participe 

includ participanți ai municipalității și companiile de gestionare a 

deșeurilor, precum și ONG-uri, grupuri mai largi ale societății civile, 

afaceri locale și instituții publice, precum și rezidenți. 
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★  Conectați-vă la o imagine de ansamblu - deși este crucial să 

adaptați planul de tip zero deșeuri la contextul și nevoile dvs. 

locale, este important să-i reamintiți municipalității dvs. despre 

obiective specifice de prevenire și reciclare a deșeurilor stabilite 

de Guvern sau de Uniunea Europeană. Ca și în cazul regiunii 

Barcelona, acest lucru poate oferi adesea inspirație. 

 

★  Utilizați planul principal de acțiune zero deșeuri ca ghid pentru 

municipalitatea dvs. Cazul “Parma” oferă un exemplu esențial al 

modului în care planul principal de acțiune poate aduce un oraș 

dintr-un plan tradițional de gestionare a deșeurilor până la planul 

de tip zero deșeuri. În 2011, orașul italian a fost stagnat cu o rată 

de colectare separată de 48%, dar până în 2015 au ajuns la 72% 

fără costuri suplimentare pentru municipalitate, creând de 

asemenea, noi locuri de muncă. 

 

 

 
 

Finalizarea măsurilor și a obiectivelor 

Pe baza datelor de bază colectate la evaluarea situației actuale, 

împreună cu evenimentul / atelierul comunitar desfășurat anterior, 

acum este momentul ca municipalitatea să selecteze care sunt 

obiectivele și măsurile pe care urmează să le îndeplinească. 

De la ratele de colectare separate, la introducerea unui sistem Pay-

As-You-Throw (plătești în funcție de cât arunci) până la stimulente 

economice pentru politicile de reutilizare, precum scheme de 

returnare a depozitelor, există o mare varietate de acțiuni pe care 

municipalitatea le poate introduce, care ar putea fi incluse în planul 

său de abordare a conceptului de zero deșeuri. Cu toate acestea, este 

obligatoriu ca municipalitatea să îndeplinească cerințele prevăzute în 

angajamentul de zero deșeuri. 

 

 

Astăzi, Sardinia este în fruntea Italiei și a Europei, cu o rată de 

colectare separată de 60% în 2016 și urmărește să ajungă la 80% 

până în 2022. Cazul Sardiniei ilustrează importanța instituirii 

politicilor corecte încă de la început, inclusiv colectarea pe scară 

largă a biodeșeurilor și colectarea “ușă în ușă”, creșterea 

impozitului pe depozit și un sistem de stimulente economice 

pentru municipalități. 
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4 

Implicarea părților interesate locale 
 
 

Prezentarea publică a planului zero deșeuri către rezidenți și 

mass-media 

 
Odată ce un plan a fost convenit și obiectivele sunt stabilite, 

următorul pas crucial pentru o municipalitate este să prezinte noul 

plan de zero deșeuri către comunitatea locală. Acest lucru ar trebui 

realizat printr-un eveniment sau o serie de evenimente în zona locală 

care urmează să fie organizată în parteneriat cu o campanie de 

sensibilizare online, pentru a se asigura că rezidenții locali înțeleg 

modificările care vor fi adoptate. De exemplu, în ceea ce privește 

schimbările în colectarea materialelor și introducerea de noi centre 

de reutilizare. 

 
Prezentarea publică a planului de zero deșeuri este esențială pentru 

asigurarea faptului ca rezidenții sunt incluși în luarea deciziilor, care 

de la începutul programului, le vor influența viața. Pe lângă faptul că 

le aduce la cunoștință rezidenților informațiile cu privire la 

gestionarea deșeurilor și modificările viitoare ale sistemului, 

prezentarea publică și activitățile educaționale ar trebui să ofere de 

asemenea o oportunitate pentru membrii, să-și răspundă la propriile 

întrebări. Municipalitatea locală trebuie să ofere rezidenților locali 

linii directoare clare despre cum pot participa și modul în care ideile 

și sugestiile lor vor fi reduse în revizuirea planului de zero deșeuri. 

 
Accesul atât la informații, cât și la oportunitatea de a fi consultat ar 

trebui să fie disponibil și online, pentru a se asigura că există o 

opțiune de participare pentru cei care nu pot ajunge la întrunirea 

publică. Este esențial pentru succesul agendei zero deșeuri a 

municipalității ca rezidenții locali să se simtă parte a soluției, ca 

vocea lor să fie ascultată și să fie luate decizii care să reflecte 

interesele cele mai bune ale comunității. 
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★  Proiectul zero deșeuri nu numai că reduce deșeurile reziduale și 

asigură că valorile materialelor și resursele sunt păstrate în 
societate, dar oferă și un sistem care ajută la crearea coeziunii și 
integrării sociale. Municipalitatea locală și Consiliul de gestionare 
al zero deșeuri / Grupul de coordonare ar trebui să se asigure că 
această viziune este comunicată cu rezidenții locali și capturată 
pe întregul plan de tip zero deșeuri. Acest lucru ar putea fi 
realizat, de exemplu, prin creșterea posibilităților de participare 
semnificativă a publicului sau prin generarea de noi locuri de 
muncă pentru gestionarea deșeurilor și reciclării, care vor fi 
deschise pentru membrii comunității, ceea ce duce la creșterea  
nivelului de investiții în comunitate. 

 

★  Gândiți-vă la modul în care rezidenții își obțin informațiile și își 

adaptează planurile la acest lucru, ajutându-vă să înțelegeți care 
sunt platformele de comunicare cele mai populare folosite în 
comunitatea locală. În unele cazuri, acesta ar putea fi Facebook 
sau alte platforme de socializare, în timp ce în altele ar putea fi 
prin intermediul ședințelor de radio locale sau a primăriei. Un plan 
de succes pentru a se angaja cu comunitatea locală va asigura că 
informațiile sunt partajate într-o varietate de platforme de 
comunicare, ajungând la un număr cât mai mare de rezidenți 
locali. 

 

★  Cazul Bruges și crearea Laboratorului Alimentar Bruges, unde a 

fost colectată contribuția părților interesate relevante, arată că o 

abordare colectivă este adesea cheia unui plan eficient pentru un 

oraș. 
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Formalizarea angajamentului 
 
 

Adoptarea planului de zero deșeuri de către Consiliul Local  

 
După consultarea publică, odată ce rezidenții locali au avut ocazia să 

afle și să dea feedback cu privire la planul de zero deșeuri, următorul 

pas pentru municipalitate ar trebui să fie trimiterea acestui plan 

consiliului local sau autorității superioare pentru aprobarea oficială. Cel 

puțin, planul ar trebui să conțină acțiunile specifice, conform cerințelor 

din ”Angajamentul de zero deșeuri”, iar dacă toți pașii au fost urmați 

așa cum s-a arătat mai sus, se speră că municipalitatea locală va avea 

un plan ambițios stabilit care va trece peste obiective minime naționale 

sau europene. 

 
Odată adoptat de către consiliul local, planul de zero deșeuri trebuie să 

fie confirmat și de grupul / alianța locală Zero Deșeuri și de echipa din 

orașele “Zero Waste Europe”. Acest lucru înseamnă asigurarea că planul 

îndeplinește angajamentele și țintele așteptate de o „municipalitate cu 

zero deșeuri”. Prin urmare, numai după ce o municipalitatea a primit 

confirmare de la Zero Waste Europe și membrul său local se pot declara 

formal ca municipalitate pe drumul către conceptul zero deșeuri și este 

binevenită în programul Zero Waste Europe. 

 
Municipalitatea va fi apoi adăugată la rețeaua ”Zero Waste Europe”, 

incluzând recunoașterea pe site-ul web și pe harta online a orașelor cu 

zero deșeuri. Odată ajunsă în rețea, municipalitatea ar putea fi rugată 

să împărtășească lecțiile pe care le-a învățat prin acest proces și unele 

dintre cele mai bune practici, cu un public mai larg, prin seria webinar 

Zero Waste Europe sau printr-un studiu de caz oficial. Oficialii din 

municipalitate vor avea acces și la biblioteca de resurse create de Zero 

Waste Europe și oportunități de participare la training-urile Academiei 

Zero Waste Europe. 
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★  Folosiți studiile de caz și resursele puse la dispoziție de către Zero 

Waste Europe, pentru a ajuta la susținerea nivelurilor mai mari de 

acțiune și progres în direcția implementării conceptului de zero 

deșeuri în municipalitatea dvs. Acestea acoperă o gamă largă de 

subiecte si provin de la membrii noștri din Europa, inclusiv modul 

de colectare mai eficient al deșeurilor organice, eliminarea 

materialelor plastice cu o singură utilizare din economia locală și 

reciclarea eficientă a DEEE. 
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Continuarea colaborării 
 

Monitorizare și raportare 

La sfârșitul fiecărui an de la adoptarea planului de tip zero deșeuri, 

este recomandat ca municipalitatea să strângă datele relevante 

pentru a crea un raport asupra progreselor înregistrate în realizarea 

obiectivelor prezentate în plan. Acest lucru ar trebui să fie prezentat 

în mod oficial grupului local de zero deșeuri și / sau Comitetului 

director / comitetului de gestionare a proiectului zero deșeuri, 

oferind o oportunitate de a înțelege succesele și eșecurile din 

ultimele 12 luni. Raportul ar trebui să combine raportările anterioare 

cu informațiile despre acțiunile planificate pentru anul următor, 

astfel încât părțile interesate să rămână informate și să își poată 

răspunde la întrebările cu privire la acțiunile planificate pentru 

proiectul de tip zero deșeuri. 

În combinație cu aceasta, municipalitatea ar trebui, de asemenea, să 

desfășoare evenimente de informare și sensibilizare periodică și de 

schimb de informații pentru comunitate, atât transmis prin viu grai 

cât și intermediul online. Aceste evenimente pot fi utilizate fie 

pentru a raporta informații despre progresele înregistrate de la 

adoptarea planului de tip zero deșeuri, fie pentru a consulta părțile 

interesate cu privire la o măsură specifică, cum ar fi proiectarea unui 

sistem local de responsabilitate extinsa a producatorului sau scheme 

depozit pentru deseurile de ambalaje. 

 
Este obligatoriu ca membrii comunității, de la rezidenți locali la 

întreprinderi, să continue să fie informați și implicați în program, 

pentru a se simți ca parte a efortului comun depus pentru tranziția 

către programul de tip zero deșeuri. Pentru a asigura respectarea 

continuă a planului de tip zero deșeuri, Consiliul director / Consiliul 

consultativ ar trebui să aibă, de asemenea, acces continuu la date 

pentru a crea un sistem de monitorizare complet. Evaluarea 

conformității poate părea uneori descurajantă, dar deciziile privind 

progresul către plan pot fi simplificate în două domenii specifice: 

 
1. Dacă o municipalitate avansează în direcția angajamentelor 

sale formale, de exemplu dacă a stabilit o dată pentru 

implementarea unui program de gestionare a deșeurilor 



18 

CONTINUAREA COLABORĂRII 
 

 

organice. 

 
2. Dacă o municipalitate avansează spre obiective și indicatori 

specifici care au fost evidențiați în planul lor de zero deșeuri, 

cum ar fi numărul X de evenimente publice organizate pe 

parcursul anului. 

 

Un exemplu de sistem utilizat pentru a monitoriza în mod eficient progresul 

unei municipalități în ceea ce privește angajamentele sale de zero deșeuri 

este prin utilizarea a trei cartonașe de culoare, semnalarea progresului către 

întregul plan de tip zero deșeuri în ansamblu sau pentru obiective / obiective 

individuale: 

● CARTONAȘ VERDE: Totul este bine! Un cartonaș verde 

semnifică faptul că municipalitatea respectă pe deplin 

planul convenit sau face progrese în ceea ce privește o țintă 

specifică. În cazul în care există un cartonaș verde, grupul 

local responsabil de proiectul zero deșeuri ar trebui să 

colaboreze cu municipalitatea pentru a înțelege motivele 

acestui succes și pentru a vedea dacă acest lucru poate fi 

replicat în alte municipalități. 

 

● CARTONAȘ GALBEN: Atenție! Un cartonaș galben 

semnifică faptul că municipalitatea fie nu respectă unele 

dintre obiectivele și acțiunile din plan, fie nu realizează 

progresele preconizate pe care le-a planificat pentru o țintă 

specifică. Acest cartonaș este utilizat ca un avertisment 

pentru municipalitate pentru a face măsurile necesare 

pentru a corecta situația. Dacă o municipalitate se oprește 

din a mai îndeplinii angajamentele formale, atunci este 

automat un cartonaș galben. Ar trebui organizate întâlniri și 

discuții pentru a examina care sunt barierele care împiedică 

atingerea planului sau a unei ținte specifice. 

 

● CARTONAȘ ROȘU: În afara planului! Un cartonaș roșu 

semnalează faptul că municipalitatea nu reușește să-și pună 

în aplicare propriul plan și a refuzat să adopte măsurile 

necesare pentru a face progrese și pentru a continua să 

îndeplinească angajamentele legate de proiectul de tip zero 

deșeuri. Acest lucru poate duce la eliminarea oficială a 

municipalității din lista municipalităților cu zero deșeuri 

Zero Waste Europe. 
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★  Dacă lucrați cu municipalitatea pentru a monitoriza în mod regulat 

progresul către planul de tip zero deșeuri, atunci ar putea fi util 

să începeți să măsurați doar secțiuni specifice (de exemplu, rate 

de colectare separate) sau evenimente și întâlniri specifice 

organizate de municipalitate. Prin colectarea cu succes a datelor, 

analizarea acestora și prezentarea lor în aceste scenarii mai mici 

de la caz la caz, veți începe să dobândiți încredere și 

recunoaștere din partea municipalității cu privire la nevoia și 

valoarea pentru o mai mare conformitate pe întregul plan. 

★  Aduceți comunitatea cu dvs. în acest proces - toată lumea are un 

rol de jucat în tranziția către zero deșeuri. Întreprinderile, școlile 

și spitalele ar trebui să figureze în mod central în planul unei 

comunități de a ajunge la zero deșeuri, așa că încercați să vă 

întâlniți, să discutați și să le asociați pentru a ajuta 

municipalitatea să își atingă planul pentru zero deșeuri. 

 

EXEMPLE DE SUCCES A SISTEMELOR DE MONITORIZARE 

● “Zero Waste Italia” a utilizat un sistem de monitorizare 

extrem de eficient pentru a continua să valideze și să 

clasifice angajamentele municipalităților de a deveni un oraș 

cu zero deșeuri. 

 
● În Slovenia, membrul nostru “Ekologi brez meja” (ecologiști 

fără frontiere) derulează un program de monitorizare și 

conformitate extrem de reușit, folosind un sistem color 

pentru a evalua progresul realizat de municipalități. 
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Pentru mai multe informații sau întrebări, nu ezitați să luați 

legătura cu noi oricând la adresa de e-mail: 

cities@zerowasteeurope.eu 

CONCLUZIE 

Acest ghid este destinat să acționeze ca un instrument de sprijin 

pentru membrii Zero Waste Europe, pentru a ajuta și susține 

activitatea lor cu municipalitățile locale pentru a sensibiliza și adopta 

politicile zero deșeuri, încurajând mai multe municipalități să pună în 

aplicare strategii ambițioase de acest proiect. 

 
Acest document a fost creat pentru a oferi un cadru de la care 

membrii și municipalitățile ar putea urma în conceperea și 

implementarea unei strategii de zero deșeuri. Pentru membri, 

informațiile din acest ghid pot fi completate suplimentar prin 

instrumentele și resursele disponibile pe pagina web a “Zero Waste 

Europe Academy”. 

 
Viziunea și obiectivul programului ”Zero Waste Europe Cities” este 

acela de a accelera tranziția către zero deșeuri la nivel de oraș și 

comunitate, cu punerea în aplicare a celei mai recente legislații UE 

și a unor strategii de impact privind proiectul  pentru zero deșeuri, 

bazate pe modele centrate pe cetățeni, ceea ce duce la o scădere 

substanțială în generarea deșeurilor printr-o creșterea reciclării și 

reutilizării materialelor. 

Cu peste 400 de municipalități care s-au angajat și au lucrat deja 

pentru proiectul legat de zero deșeuri, există un impuls clar în 

această direcție. Cu toate acestea, rămân provocări legislative, 

sociale și culturale semnificative care încetinesc tranziția Europei 

către un viitor cu zero deșeuri. 

Sperăm că acest ghid poate fi un instrument util, informativ și de 

inspirație pentru acele grupuri și municipalități care doresc să 

implementeze proiectul legat de zero deșeuri, dar nu sunt siguri în ce 

mod sau pentru cei care doresc să crească eficiența și impactul 

politicilor de reducere și de prevenire a deșeurilor existente. 
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Zero Waste Cities 

 

Accesați site-urile Zero Waste Europe și Zero Waste Cities pentru a 

găsi mai multe informații despre zero deșeuri și cum să implementați 

politici de succes de prevenire și reducere a deșeurilor la nivel local. 
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Zero Waste Europe recunoaște cu încredere asistența financiară din 
partea Uniunii Europene. Responsabilitatea exclusivă pentru conținutul 
materialelor acestui eveniment îi revine lui Zero Waste Europe. Nu 
reflectă în mod necesar opinia finanțatorului menționat mai sus. 
Finanțatorul nu poate fi responsabil pentru nicio utilizare care poate fi 
făcută din informațiile conținute de acesta. 

https://zerowastecities.eu/


 

 

 


