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INTRODUCERE IN CONCEPTUL DE ZERO DESEURI 
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Deșeurile sunt una dintre marile probleme ale lumii actuale. Este ceva 

ce generam și gestionăm cu toții zilnic. 

 
Cu toate acestea, nu putem rezolva provocările legate de deșeuri doar 

curățând gunoiul sau gestionându-l mai bine, avem nevoie de o nouă 

abordare. Una care merge la rădăcina problemei: reproiectarea relației 

noastre cu resursele, regândirea modului în care producem, 

consumăm și modul în care luăm colectiv deciziile. Această nouă 

abordare reprezintă conceptul de zero deșeuri. 

 
Conceptul de zero deșeuri este un obiectiv atât pragmatic, cât și 

vizionar, local și global. Inspirată de natură, filozofia “Zero Deșeuri” 

lucrează într-un mod sistematic cu ceea ce este disponibil în 

comunitate, contribuind la construirea rezilienței locale și la creșterea 

capitalului natural disponibil pentru generațiile viitoare. 

 
Planeta noastră a respectat întotdeauna principiile legate de conceptul 

de zero deșeuri. În schimb, oameni nu le-au respectat. Criza 

schimbărilor climatice și poluarea cu plastic sunt dovezi în acest sens. 

Ființele umane trebuie să învețe să trăiască în limitele naturii. Cu toate 

acestea, ceea ce natura a făcut prin evoluție, omenirea trebuie să 

facă prin proiectare. Acesta este motivul pentru care conceptul zero 

deșeuri își propune să regândească modul în care producem și 

consumăm, pentru a păstra valoarea și energia încorporate în 

materiale, permițând civilizației să pătrundă și să prospere. 

 
Conceptul “Zero Deșeuri” se referă la proiectarea deșeurilor și a 

substanțelor toxice și ineficiente asociate cu acestea - din sistem. Într-

un sistem de tip zero deșeuri, valoarea materialelor și produselor este 

păstrată în comunitatea în care acestea sunt reutilizate de mai multe 

ori. Reciclarea este importantă pentru a închide bucla, dar ar trebui 

văzută ca o soluție de “end of pipe”, deoarece nu putem recicla tot ce 

rezultă dintr-o societate risipitoare. Orice tehnologie care nu permite 

recuperarea materialelor este considerată inacceptabilă și ar trebui 

eliminată treptat. Conceptul “Zero Deșeuri” oferă politici tangibile și 

accesibile care, dacă sunt implementate eficient la nivel local, crează 

un cadru pentru ca comunitățile să trăiască pe durabil, rămânând în 

același timp prospere. 
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Aplicarea unei abordări de tip zero deșeuri ne permite tuturor să 

schimbăm modul în care gândim modelele noastre de consum și 

producție. Resursele și materialele sunt privite ca mărfuri cu o valoare 

ridicată, care trebuie păstrată în cadrul unei economii circulare prin 

reutilizare, reparație și reciclare. 

 
Conceptul de tip zero deșeuri nu este doar un model pentru protecția 

mediului, dar este de asemenea un cadru în care coeziunea socială și 

colectivitatea comunității pot prospera. Printr-o inovație sporită în 

reproiectarea produselor și regândirea relației noastre cu resursele, cu 

un accent mai mare pus pe necesitatea localizării modelelor de 

producție, municipalitățile nu pot doar să economisească costuri în 

gestionarea deșeurilor și să protejeze mediul, prin adoptarea  

abordării zero deșeuri, pot favoriza coeziunea comunității datorită 

numărului crescut de locuri de muncă create local și prin păstrarea 

banilor în economia locală. 

 
Acest set de instrumente a fost conceput pentru a vă ajuta să 

înțelegeți ce este conceptul de zero deșeuri și cum să implementați o 

strategie de acest tip în comunitatea dvs. Sperăm să-l găsiți un 

instrument util în călătoria dvs. spre o comunitate cu zero deșeuri. 
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PRINCIPIILE CHEIE ALE CONCEPTULUI DE ZERO DESEURI 
 

 

 

În întreaga lume, comunitățile urbane și rurale deopotrivă adoptă 

conceptul de zero deșeuri ca obiectiv și lucrează deja pentru realizarea 

acestora. Programele zero deșeuri sunt instrumentul cel mai rapid și cel 

mai eficient din punct de vedere al costurilor cu ajutorul căruia 

administrațiile locale pot ajuta la consolidarea antreprenoriatului local, la 

crearea de locuri de muncă ecologice, la protejarea cetățenilor prin 

reducerea expunerii la poluare și toxicitate, la schimbările climatice și la 

promovarea sustenabilității locale, toate reducând în același timp 

costurile pentru comunitate. 
Există doi factori-cheie necesari pentru ca o abordare zero deșeuri să 

aibă succes: 

 
SCHIMBAREA CULTURII 

Modelele de producție, consum și eliminare liniare europene actuale 

reflectă mitul că trăim într-o lume cu resurse limitate. 

O schimbare de paradigmă este necesară și trebuie să fie încorporată 

în toate acțiunile întreprinse de un oraș. Această schimbare de 

paradigmă este în concordanță cu tendințele sociale mai mari. La nivel 

UE, de exemplu, de la publicarea foii de parcurs a economiei circulare 

în 2014, cadrul legislativ a deschis calea pentru această schimbare. 
 
IMPLICAREA COMUNITĂȚII 

Educația și participarea comunității sunt indispensabile pentru succesul 

oricărui plan de zero deșeuri. Cetățenii ar trebui invitați să participe activ 

la proiectarea sistemului de gestionare a resurselor și să monitorizeze și 

să ofere feedback cu privire la punerea în aplicare a acestuia. Campaniile 

de educație publică pentru încurajarea participării cetățenilor ar trebui 

întreprinse și acestea trebuie susținute în timp. Antreprenorii locali ar 

trebui invitați să ofere soluții locale pentru a ajuta la abordarea 

provocărilor locale. 
 
Filozofia Zero Deșeuri se învârte în jurul a 3 principii: 

 

1. Reducere și reutilizare 

2. Proiectare pentru circularitate 

3. Colectare separată și închiderea buclei 
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PRINCIPIUL 1 

 

 

PRINCIPIILE CHEIE ALE 

CONCEPTULUI DE ZERO DESEURI 

 

 

REDUCERE ȘI REUTILIZARE 

 

Cele mai bune deșeuri sunt deșeurile care nu sunt produse în primul 

rând. Prin urmare, intervenția în faza de proiectare este esențială 

pentru a împiedica gestionarea deșeurilor care nu ar trebui să existe. 

 
De exemplu, risipa alimentară poate fi redusă cu o instruire 

corespunzătoare, stimulentele și politicile de achiziții adecvate la cantine, 

restaurante, hoteluri, spitale sau case. Magazinele și piețele locale pot 

preveni ambalarea și risipa de alimente, în timp ce furnizează alimente 

mai proaspete pentru consumatori. Multe băuturi pot fi vândute cu 

ușurință pe piață în recipiente și cupe reutilizabile, multe dintre ele 

existând deja și sunt utilizate astăzi pentru produse precum lapte și bere.  

 
Majoritatea ambalajelor de unică folosință pot fi ușor înlocuite cu 

intervenția potrivită la nivelul orașului. Căni de cafea, recipiente pentru 

mâncare, sticle de apă aruncate sau paie de unică utilizare, sunt doar 

câteva exemple de articole care pot fi înlocuite cu soluții care produc mai 

putine pierderi și aduc venituri în comunitate. Astfel de inițiative și 

exemple includ căni sau recipiente alimentare reutilizabile, fântâni publice 

de apă și interdicții pentru materiale problematice, cum ar fi pungi de 

plastic sau polistiren expandat. 

 
Autoritățile orașului pot juca, de asemenea, un rol esențial în 

facilitarea derulării inițiativelor importante, cum ar fi sisteme repliabile 

pentru băuturi și sistemele de reutilizare a scutecelor, fără deșeuri în 

magazinele locale. Pentru mărfuri durabile precum electronice, 

mobilier sau haine, este esențial să încurajăm operațiunile de 

reparație și reutilizare sub forma unor magazine second-hand, precum 

și promovarea activităților și platformelor de reutilizare, atât offline 

cât și online. Prevenirea generării deșeurilor la nivel local poate fi 

obținută și prin utilizarea criteriilor de cumpărare a achizițiilor publice 

pentru a schimba piața. Orașele și municipalitățile ar trebui să 

stabilească inițiative pozitive, cum ar fi operațiunile fără hârtie, băncile 

de materiale și bibliotecile publice pentru instrumente care să 

contribuie la încurajarea reutilizării și reparației culturii în regiunea lor.



 

 

 

 

PRINCIPIUL 2 

 

 
 
 

PRINCIPIILE CHEIE ALE 

CONCEPTULUI DE ZERO DESEURI 

 

PROIECTARE PENTRU CIRCULARITATE 

 

Produsele și ambalajele trebuie concepute astfel încât să nu devină 

deșeuri și să își păstreze cât mai mult valoarea. Dacă un produs nu poate 

fi reutilizat, reparat, renovat, reciclat sau compostat, acesta ar trebui să 

fie reproiectat sau scos din sistem. 

 
Într-adevăr, unele substanțe din produse sau ambalaje pot dăuna 

sănătății umane și altor viețuitoare. Dacă un produs sau ambalaj nu 

este proiectat pentru a fi reintrodus în siguranță în ciclul de producție, 

recircularea sa ca materie primă secundară poate pune în pericol 

performanța tehnică a sistemelor de reciclare și a articolelor care 

utilizează acest conținut reciclat. 
 

Prin urmare, un sistem de tip zero deșeuri trebuie să poată detecta aceste 

substanțe dăunătoare și să proiecteze alternative, astfel încât să poată fi 

gestionate în cadrul unui sistem circular. Spre deosebire de sistemele 

actuale de deșeuri, conceptul de zero deșeuri face foarte vizibile 

deșeurile, pentru că, dacă nu știm care este problema, nu vom putea găsi 

o soluție. În consecință, deșeurile reziduale ar trebui să fie studiate în mod 

constant, astfel încât produsele nerecuperabile să poată fi reproiectate 

sau scoase de pe piață. 

 
Din faza de proiectare, ar trebui să fie clar dacă produsul sau ambalajul 

ar trebui să facă parte din ciclul biologic (produse destinate 

consumului) sau parte a ciclului tehnic (produse destinate unui 

serviciu). Ca principiu general, produsele sau ambalajele care 

amestecă componente tehnice și biologice sunt foarte dificil  a fi 

procesate de sistemele actuale de recuperare a resurselor și, prin 

urmare, nu ar trebui să fie permise pe piață, cu excepția cazului în care 

este foarte clar cum vor fi separate pentru a fi supuse diferitelor 

operațiuni de reciclare. 

 
Pot exista cazuri în care unele materiale și produse sunt proiectate 

pentru circularitate, dar sistemele de colectare și tratare a deșeurilor 

sunt incapabile să le gestioneze. În aceste cazuri, producătorul ar 

trebui să-și creeze propriul sistem de logistică inversă pentru a se 

asigura că sunt reciclate în mod eficient. 

 

 



 

 

 
PRINCIPIUL 3 

PRINCIPIILE CHEIE ALE CONCEPTULUI DE ZERO DESEURI 

 

 

 
 
COLECTARE SEPARATĂ ȘI ÎNCHIDEREA BUCLEI 

 

Dacă deșeurile nu pot fi prevenite, atunci singurul lucru care rămâne de 

făcut, pentru a reintroduce resursa înapoi în ciclul de producție, este 

colectarea materialului / articolului în cel mai eficient mod, ca să asigure 

că valoarea sa este păstrată pentru următoarea utilizare.  

 
În acest sens, separarea surselor de generare,  cel puțin a deșeurilor  

organice, reciclabile, produse refolosibile și deșeuri reziduale ar trebui 

să fie facilitată. În prezent, exemple din Europa arată că punerea în 

aplicare a sistemelor eficiente de colectare separată poate atinge rate 

de reciclare de 80% din deșeurile municipale. 

 
Cele mai puternice și eficiente instrumente care să asigure atât cele 

mai mari rate de captare, cât și separarea curată a materialelor la cel 

mai mic cost, sunt schemele de colectare și depozitare a deșeurilor. 

 
Sortarea deșeurilor ar trebui să fie mai ieftină și mai ușoară dacă este făcută 
așa cum trebuie. Orice sistem care se bazează exclusiv pe angajamentul 
oamenilor de a depune eforturi suplimentare nu va funcționa corespunzător. 
Stimulentele la prețuri ar trebui promovate ca un motor esențial al 
schimbărilor de comportament și generarea excesivă de deșeuri ar trebui să fie 
sancționată de autoritatea locală. Sisteme precum “Pay-As-You-
Throw”(plătește în funcție de cât  arunci), sau “sistemul depozit”, care sunt 
deja implementate eficient în unele municipalități europene, sunt concepute 
astfel încât rezidenții locali care generează mai puține deșeuri să 
economisească costuri prin taxare redusă. Experiențele actuale din întreaga 
lume arată că cetățenii colaborează atunci când sistemul este proiectat de 
către și pentru ei. 
 

Schemele de colectare separate ar trebui să fie cofinanțate de producătorii 

produsului care urmează să devină deșeuri. Prin urmare, alături de 

stimulentele de preț pentru cetățeni, ar trebui să existe o responsabilitate 

extinsă pentru producători pentru a acoperi costurile colectării și tratării 

deșeurilor generate ca urmare a introducerii produsului sau a ambalajului în 

piață. Astfel, stimularea creării de materiale ușor reparabile, reutilizabile sau 

reciclabile. 
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Taxele plătite de producători ar trebui să fie modulate ecologic în funcție 

de ușurința de a reintroduce deșeurile în ciclul de producție ca materie 

primă secundară. Cu alte cuvinte, taxele plătite pentru gestionarea 

deșeurilor electronice ar trebui gestionate într-un sistem care să 

recompenseze producătorii pentru eforturile depuse în proiectarea 

produselor lor pentru a atenua impactul asupra mediului sau pentru a 

oferi constrângeri pentru comercializarea produselor mai puțin ecologice. 

 
Dacă colectarea separată se face în mod corespunzător, resursele își 

păstrează valoarea și pot fi reciclate în materii prime secundare. Când 

se face la scară largă, acest lucru permite crearea unor bănci de 

materiale care pot deveni “minele urbane ale viitorului”. 

 
Schimbați infrastructura pentru a fi posibilă alinierea la noua paradigmă. 

Infrastructura pentru eliminare, cum ar fi terenurile sau incineratoarele, 

ar trebui scoasă treptat pe măsură ce generarea deșeurilor scade și ratele 

de reciclare cresc. Flexibilitatea este vitală în conceptul de zero deșeuri și 

prin urmare, contractele orașelor și planurile de gestionare a deșeurilor 

nu ar trebui să fie restricționate de incapacitatea de a adopta noi politici 

care ar contribui la tranziția către zero deșeuri. Soluția provizorie pentru 

deșeurile reziduale este de a permite ca un procent minim de fracțiune 

stabilizată biologic să fie adăpostită în siguranță. 
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Reutilizare/Regândire/Reproiectare 

Refuzăm ceea ce nu este necesar și 

schimbă modul în care producem și 

consumăm prin reproiectarea modelelor 

de afaceri, a mărfurilor și a ambalajelor 

pentru a reduce utilizarea resurselor și a 

deșeurilor. 

Reducere și reutilizare 

Minimizam cantitatea de deseuri, 

toxicitatea și amprenta ecologică și 

orice operațiune prin care produsele 

sau componentele care nu sunt deșeuri 

sunt utilizate din nou în același scop 

pentru care au fost concepute. 

Pregătirea pentru reutilizare 

Operațiuni de verificare, curățare sau 

reparare, prin care sunt pregătite produse 

sau componente ale produselor care au 

devenit deșeuri, astfel încât să poată fi 

reutilizate fără alte prelucrări.

 

   
Reciclare /Compostare/ 

Digestie anaerobă 

Recuperarea materialelor de înaltă 

calitate din fluxurile de deșeuri 

colectate separat 

Recuperare materială și 

chimică 

Tehnologii de recuperare a materialelor din 

deșeuri mixte în materiale noi valoroase 

pentru mediu. 

Gestionarea reziduurilor 

Ceea ce nu poate fi recuperat din deșeuri 
mixte este stabilizat biologic înainte de a fi 
eliminat. 

 

 
Inacceptabil 

Opțiunile care nu permit recuperarea materialelor, au un impact ridicat asupra mediului și creează efecte blocante, care amenință tranziția la zero 

deseuri: deșeuri la incinerarea energetică, co-incinerare, plastic la combustibil, depozitarea deșeurilor nestabilizate, gazificare, piroliză , dumping 

ilegal, ardere deschisă și gunoi 
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1 
CONSOLIDAREA IDENTITĂȚII ZERO DEȘEURI 
PRIN IDENTIFICAREA ANGAJAMENTULUI DE 
ZERO DEȘEURI  

● Faceți public angajamentul dvs. de zero deșeuri 

● Efectuați consultări publice preliminare 

2 
STABILIREA INSTRUMENTELOR PENTRU MONITORIZARE 
ȘI ASISTENȚĂ 

● Comitet consultativ pentru zero deșeuri cu părțile interesate locale 
● Furnizați funcționarii publici competenți cu educație și 

instruire cu privire la zero deșeuri 

● Colectați date despre generarea deșeurilor și ratele de 
reciclare, de la care sunteți veți măsura impactul planului dvs. 
de zero deșeuri 

3 
DEFINIREA PLANULUI 

● Proiectați-vă planul de zero deșeuri, care trebuie să includă 
obiective specifice pe termen scurt, mediu și lung de reducere a 
deșeurilor reziduale (în kg / persoană), precum și descrierea 
etapelor cheie pe care le veți face pentru atingerea acestor 
obiective 

4 
PROIECTAREA ȘI PARCURGEREA PASILOR CARE AR 
TREBUI SĂ ACOPERE UMĂTOARELE ZONE CHEIE: 

● Substanțe organice 

● Reciclabile uscate (hârtie, carton, sticlă) 

● De asemenea, ar trebui să creați centre municipale de reciclare 

pentru articole care sunt prea scumpe sau care nu pot fi 

încorporate în runde obișnuite de colectare, cum ar fi becuri, 

construcții și deșeuri electronice. 

ZECE PILONI A UNEI STRATEGII LOCALE A MUNICIPIULUI DE TIP ZERO DESEURI 

 
 

 

 

 

 

 

 
 



 

 

5 
RAFINAREA STRATEGIEI PENTRU OPTIMIZAREA GESTIUNII 
DESEURILOR ORGANICE. ȚINÂND CONT DE CONTEXTUL 
OPERAȚIONAL ȘI ORGANIZAȚIONAL LOCAL, ACESTEA POT 
INCLUDE: 

 
● Compostare la domiciliu 

● Centre de compostare conduse de comunitate 

● Sisteme descentralizate de compostare organizate de o 
municipalitate 

● Sisteme de compostare profesională centralizate, pentru 

manipularea deșeurilor organice la scară mai mare, ideale în 

orașele cu o densitate mare de populație 

● Ori de câte ori compostul descentralizat nu este posibil, luați în 

considerare compostarea industrială sau dacă condițiile locale 

necesită / permit, digestia anaerobă 

digestion 
6 

DEFINIREA ȘI PROMOVAREA INIȚIATIVELOR DE 
PREVENIRE A DEȘEURILOR LOCALE: 

● Magazinele de ambalare gratuite 

● Centre de reumplere a apei 

● Scutece de stofă reutilizabile 

● Achiziții publice de tip zero deșeuri 

● Reglementări pentru încurajarea stilului de viață fără utilizarea 

plasticului, cum ar fi interdicțiile pe pungi sau paiete din 

plastic. 

7 
PROMOVAREA CENTRELOR DE REUTILIZARE / 
REPARARE LA NIVEL MUNICIPAL SAU DISTRICT 

● Colaborați cu comunitatea locală pentru a crea centre unde 

produsele și resursele pot fi reutilizate de o altă comunitate 

membru sau reparat de un expert local 

 

ZECE PILONI A UNEI STRATEGII LOCALE A MUNICIPIULUI DE TIP ZERO DESEURI 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

8 
SUPLIMENTAREA PLANULUI CU LEGI ȘI REGULAMENTE 
CARE STIMULEAZĂ ECONOMIC ȘI ÎNCURAJĂ PREVENȚIA 
DEȘEURILOR 

● Pay-As-You-Throw (plătești în funcție de cât arunci) 

● Schema de returnare garantiei 

● Responsabilitate extinsă a producătorului 

9 
ANALIZAREA DEȘEURILOR REZIDUALE ȘI 
UTILIZAREA DATELOR PENTRU ÎMBUNĂTAȚIREA 
SISTEMULUI 
● Creați un sistem care să permită analizarea regulată a compoziției 

deșeurilor dvs. reziduale pentru a examina ce materiale / resurse sunt 

cele mai problematice 

● Utilizați aceste date pentru a îmbunătăți eficiența schemelor de 

colectare 

● Alimentați aceste informații întreprinderilor și industriei pentru 

a influența designul industrial al produselor și ambalajelor, 

încurajând absorbția resurselor reciclabile și non-dăunătoare 

10 
ADOPTAREA SAU PROMOVAREA MAI MULTOR SISTEME 
EFICIENTE PENTRU GESTIONAREA DEȘEURILOR 
REZIDUALE CARE: 

● Selectează și cercetează fluxurile de deșeuri reziduale 

● Recuperează mai multe materiale reciclabile 

● Stabilizează deșeurile organice netratate 

● Utilizează capacitățile de tranziție a terenurilor pentru 

deșeurile pretratate 

 

 ZECE PILONI A UNEI STRATEGII LOCALE A MUNICIPIULUI DE TIP ZERO DESEURI 
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CARE ESTE LEGATURA DINTRE CONCEPTUL ZERO DESEURI SI ECONOMIA CIRCULARA? 

18 

 

 

 
 

Potrivit Parlamentului European, o economie circulară este definită 

ca: 

 
Un model de producție și consum care implică reutilizarea, 

repararea, recondiționarea și reciclarea materialelor și produselor 

existente pentru a păstra materialele în economie, acolo unde este 

posibil. O economie circulară implică faptul că deșeurile vor 

deveni în sine o resursă, reducând în consecință cantitatea reală 

de deșeuri. În general, se opune unui model economic liniar 

tradițional, care se bazează pe un model de „luare-consumare-

aruncare-aruncare”.  

 
 

 

 
 
 

 

Diagrama economiei circulare

“ 
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În 2015, adoptând planul de acțiune al UE pentru economia circulară, 

Uniunea Europeană a decis să adopte conceptul de circularitate ca 

principiu principal pentru a conduce gestionarea eficientă a resurselor, 

creșterea industrială și consumul și producția durabilă în toată Europa. 

 
Economia circulară în Europa se bazează pe 4 principii: 

 
1. Modificarea obiceiurilor de producție și consum 

 

2. Îmbunătățirea gestionării deșeurilor 

 

3. Activarea pieței materiilor prime secundare 

 
4.  Stimularea economiei și crearea de locuri de muncă 

 

 
 
 
 
 

 

Comunicarea UE privind un cadru de monitorizare a economiei circulare (COM (2018) 29)



CARE ESTE LEGATURA DINTRE CONCEPTUL ZERO DESEURI SI ECONOMIA CIRCULARA? 

20 

 

 

 

 

Cu toate acestea, deși strategia generală de a transforma Uniunea 

Europeană într-o „Europa eficientă a resurselor” a fost adoptată, rămân 

încă de rezolvat multe provocări. Cercetările actuale estimează că UE are 

12% din circularitate, ceea ce înseamnă că 88% din resursele utilizate nu 

sunt recuperate după utilizare. La nivel global, acum suntem doar cu 8,6% 

circulari, o scădere în ultimii doi ani, potrivit Raportului 2020 privind 

circulația diferențelor. 

 

Este din ce în ce mai clar că strategiile zero deșeuri integrează perfect 

narațiunea economiei circulare locale, oferind linii directoare și politici 

concrete pentru municipalitățile care pot pune în aplicare aceste 

strategii in comunitatea proprie, pentru a asigura un mediu mai 

sănătos. 

Comunitățile de tip zero deșeuri sunt exemple vii 

ale economiei circulare, viabilității și beneficiilor 

sale de mediu, economice și ocupaționale. 

Karmenu Vella 

Fostul Comisar European pentru Mediu în 
domeniul Afacerilor Maritime și Pescuitului 

Întrucât economia circulară devine din ce în ce mai mult o practica de 

masă, conceptul de zero deșeuri este, în consecință, recunoscut din ce 

în ce mai mult ca principalul vehicul al transpunerii acestui concept în 

soluții și realități practice. Cu peste 400 de municipalități care s-au 

angajat deja în strategii zero deșeuri în Europa, conceptul de zero 

deșeuri se dovedește deja a fi întruchiparea perfectă a circularității la 

nivel local. 

 
Un sistem esențial de gestionare și reciclare a deșeurilor este o piatră 

de temelie esențială și o precondiție esențială pentru orice economie 

care intenționează să fie circulară. Modificări recente ale legislației 

europene privind deșeurile, în urma pachetului de acțiune economică 

circulară, au stabilit ținte obligatorii din punct de vedere juridic în ceea 

ce privește gestionarea și ratele de reciclare. 

“ 
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 2025 2030 2035 

 
Reciclare minimă și pregătire pentru reutilizarea MW 

 
55% 

 
60% 

 
65% 

 
Eliminare prin depozitare  

 
N/A 

 
N/A 

 
10% 

 
Reciclarea minimă a deșeurilor de ambalaje 

 
65% 

 
70% 

 
N/A 

 
Plastic 

 
50% 

 
55% 

 
N/A 

 
Lemn 

 
25% 

 
30% 

 
N/A 

 
Materiale feroase 

 
70% 

 
80% 

 
N/A 

 
Aluminiu 

 
50% 

 
60% 

 
N/A 

 
Sticlă 

 
70% 

 
75% 

 
N/A 

 
Hârtie și carton 

 
75% 

 
85% 

 
N/A 

 

 

Obligațiile de gestionare a deșeurilor prevăzute în Directiva (UE) 2018/850, Directiva (UE) 2018/851 și Directiva 
(UE) 2018/852 

 
 

 

Alături de aceste obiective, au fost adoptate mai multe recomandări și 

dispoziții pentru îmbunătățirea circularității în toată Europa. Acestea 

includ extinderea cerințelor obligatorii de colectare la alte fluxuri de 

deșeuri, inclusiv deșeurile bio până în 2023 și textile până în 2024, 

precum și adoptarea de planuri de prevenire a deșeurilor și de 

prevenire a deșeurilor alimentare. 

 
În timp ce aceste obiective au fost fixate la nivelul Uniunii Europene 

pentru toate cele 27 de state actuale, consecințele și obligațiile lor 

practice vor fi în cele din urmă respectate și decise la nivel local, întrucât 

orașele și municipalitățile sunt responsabile de punerea în aplicare, având 

în vedere si competența lor de gestionare a deșeurilor. 
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Rețeaua în creștere a orașelor zero deșeuri din Europa este dovada vie 

că aceste obligații și ținte europene nu numai că pot fi realizate, dar 

este posibil să depășească astfel de obiective, nu numai în ceea ce 

privește creșterea capacităților de reciclare, ci și în promovarea 

consumului durabil și descentralizat, care au ca rezultat reducerea 

generării generale a deșeurilor. 

 
În toată Europa, orașele care au adoptat un plan de zero deșeuri arată 

clar rezultate sporite în ceea ce privește creșterea ratelor de colectare 

separata și scăderea nivelului general al deșeurilor reziduale generate 

de rezidenți. De asemenea, aceste orașe obțin rezultate bune în multe 

domenii importante care stau la baza economiei circulare, prin 

implementarea de soluții descentralizate și bazate pe comunitate, 

cum ar fi centrele de reutilizare sau compostarea comunitară. 

 
Prin urmare, orașele cu zero deșeuri nu numai că asigură respectarea 

legislației Uniunii Europene, dar depășesc cu mult acest lucru, 

construind coeziunea comunitară și socială prin adoptarea unor 

politici la nivel local care să păstreze banii în economia comunității, 

care este mai circulară, precum și creând " locuri de muncă ecologice 

pentru rezidenții locali, cu necesitatea unei capacități mai mari în 

reciclare și prevenirea deșeurilor. 

 

 

 

Creșterea ratelor de colectare separate în municipalitățile gestionate în regiunile Treviso și Veneto de către 
Contarina, o companie italiană de gestionare a deșeurilor care a fost una dintre primele din Europa care a 
adoptat o abordare zero în materie de deșeuri. 
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De cele mai multe ori, schimbările și progresele din cadrul societății 

noastre nu au loc deoarece nu înțelegem pe deplin un subiect, de teamă 

de complexitatea problemelor emergente și de dimensiunea provocărilor 

cu care ne confruntăm. În prea multe cazuri, acțiunea nu este luată și 

ambiția rămâne scăzută, deoarece a fost creată o narațiune bazată pe 

mituri negative și fapte false. Acest lucru împiedică comunitățile, 

organizațiile și indivizii să înțeleagă imaginea completă, prelungind 

descoperirea și implementarea soluțiilor necesare pentru a depăși 

problemele urgente cu care ne confruntăm astăzi. 

 
Pentru a accelera tranziția către zero deșeuri în comunitățile 

europene, cetățenii trebuie să fie informați despre fapte. Din păcate, 

în activitatea noastră, prea des întâlnim mituri și adevăruri false care 

descurajează acțiuni semnificative întreprinse pentru a face față 

cantității mari de deșeuri pe care le generăm în prezent. De la 

obiectivul „neatins” al conceptului de zero deșeuri până la incinerare, 

și multe altele, există în prezent multe neînțelegeri care înconjoară 

narațiunea și conceptul de zero deșeuri care trebuie clarificate. 

 
Aici, am prezentat câteva dintre miturile comune în jurul valorii zero 

deșeuri pentru a vă ajuta să depășiți neînțelegerile existente legate de 

acest subiect. 

 
 

MITUL 1 

“Suntem deja (lucrăm la) 

zero deșeuri” 

Multe companii și orașe susțin astăzi că sunt deja “zero deșeuri”  sau 

că fac pași semnificanți în călătoria către zero deșeuri. Deși este 

adevărat că multe instituții și municipalități iau măsuri cu privire la 

unele probleme legate de deșeuri, acest lucru este departe de a se 

apropia de adevărata definiție și valoare a conceptului de zero 

deșeuri.
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Înlocuirea unui material, cum ar fi plasticul, cu un alt material, cum ar 

fi hârtia, este adesea înfățișată ca o politică eficientă zero deșeuri, dar, 

în realitate, împinge sarcina supra-consumului pe o altă parte a 

mediului nostru, cum ar fi exploatarea padurilor pentru producerea 

hârtiei, fără a contesta cultura de „unică folosință”. 

 
Pentru ca o afacere sau o municipalitate să pretindă cu exactitate că se 

îndreaptă spre conceptul de zero deșeuri, trebuie să adopte o abordare 

holistică a consumului și a producției. Necesită o abordare la nivelul 

întregii comunități, introducând măsuri largi care variază de la analiza 

deșeurilor reziduale separate până la înființarea centrelor de reutilizare și 

o revizuire a modului în care sunt concepute multe produse, abordând 

problema în amonte, pentru a preveni producerea deșeurilor în primul 

rând. 

 

 

MITUL 2 

“Conceputul de zero deșeuri este 

nerealistic și nerealizabil” 

Adesea, oamenii consideră conceptul de zero deșeuri ca fiind o viziune 

sau obiectiv nerealist pe care ni l-am propus, înțelegând în mod 

intenționat conceptul de a fi unul care prevede ca oamenii să nu 

creeze risipa. Așa cum am menționat anterior, conceptul de zero 

deșeuri se referă mai degrabă la proiectarea produselor - și a 

substanțelor toxice și a ineficiențelor asociate cu acestea - din sistem. 

Orice tehnologie care nu permite recuperarea materialelor este 

considerată inacceptabilă și ar trebui eliminată treptat. În loc de o 

destinație, conceptul de zero deșeuri reprezintă o călătorie, una care 

este tot mai mult adoptată în întreaga lume de comunitățile urbane și 

rurale. Acest concept nu numai că reduce poluarea și contribuie la 

lupta împotriva schimbărilor climatice, ci oferă posibilități concrete 

comunităților de a încuraja antreprenoriatul local și de a crea locuri de 

muncă în cadrul comunității. În Europa, peste 400 de municipalități s-

au angajat în mod deschis cu scopul de a reduce continuu producerea 

de deșeuri și de a îmbunătăți colectarea separată a deșeurilor. 
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Creșterea și succesul orașelor de tip zero deșeuri din Europa arată că 

conceptul de zero deșeuri este o abordare care aplică politici reale, cu 

impact pe teren, în comunități. În toată regiunea Asia-Pacific, există 

sute de orașe și comunități care au dezvoltat și implementat programe 

inovatoare de zero deșeuri, răspândite si în SUA, America Latină și 

Africa, cu comunități tot mai mari care implementează politici 

concrete și tangibile, dovedind că este de fapt o viziune realistă și 

realizabilă. 
 

MITUL 3 

“Separarea deșeurilor pentru 

colectare este prea complicată 

pentru cetățeni” 

Colectarea separată a deșeurilor este un element crucial pentru 

municipalități care fac primii pași pe drumul către zero deșeuri. Ar 

trebui să existe o separare minimă in cel puțin 4 categorii, substanțe 

organice, reciclabile, produse refolosibile și deșeuri reziduale. Exemple 

în Europa arată că ratele de reciclare de cel puțin 80% pot fi realizate 

prin implementarea unui sistem eficient de colectare separată a 

deșeurilor municipale. 

 
La introducerea unui astfel de sistem, municipalitatea trebuie să ofere 

informații clare și concise pentru cetățeni pentru a încuraja separarea. 

Cetățenii trebuie să fie informați despre diferitele fluxuri de deșeuri 

colectate și produsele care intră în fiecare flux, precum și când și unde 

va avea loc colectarea. Cu aceste informații comunicate în mod clar 

comunității locale, dovezi din întreaga lume arată că cetățenii se 

angajează pe deplin în astfel de sisteme de colectare separate, ceea ce 

duce la creșteri mari ale ratei și calității materialelor reciclate. 

 
Provocările legate de separarea deșeurilor provin în mare parte din 

partea producătorilor care furnizează informații clare sau înșelătoare 

cu privire la etichetarea lor, precum tema emergentă a „materialelor 

plastice biodegradabile” care, în multe cazuri, nu sunt degradabile și 

sfârșesc prin a strica tratarea și compostarea deșeurilor organice 

existente.
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MITUL 4 

“Întreprinderile nu pot fi convinse să 

se integreze” 

În călătoria către zero deșeuri, este imperativ să aducem comunitatea cu 

voi, iar o parte crucială a acesteia sunt întreprinderile și industria. 

 
Conceptul zero deșeuri necesită o regândire a sistemului actual pentru 

reproiectarea modelelor de afaceri care nu produc deșeuri. Fie că este 

vorba despre restaurante care se conectează cu comunitatea pentru a 

preveni risipa de alimente, împărtășind-o cu cei care au nevoie, hoteluri 

care utilizează containere reutilizabile în loc de plastic cu o singură utilizare 

sau companii de construcții care își reduc deșeurile prin schimbul de 

materiale pentru reutilizare și reparație cu membrii comunității locale 

(reproiectarea modelelor de afaceri conduse de comunitate sunt deja 

evidente în viața noastră de zi cu zi). 

 
“Regândirea sau reproiectarea modelelor de afaceri” poate fi adesea o 

frază înfricoșătoare pentru comunitate. Cu toate acestea, ceea ce 

vedem în întreaga lume este că întreprinderile sunt gata și dispuse să 

joace un rol de lider în tranziția către zero deșeuri la nivel local. 

 
Cazul “PHENIX” din Franța arată că este posibil să prevenim risipa de 

alimente, să economisim bani și să cream locuri de muncă în același 

timp. Dacă întreprinderile sunt dispuse să acționeze singure sau dacă 

necesită o legislație sau stimulent economic în acest sens, depinde de la 

caz la caz. Ceea ce este clar, însă, este faptul că multe întreprinderi din 

întreaga lume profită de oportunitatea prezentării conceptului de zero 

deșeuri și a economiei circulare. 
 

Un exemplu clar în acest sens este creșterea uriașă a magazinelor fără 

deșeuri, produse în vrac și fără ambalaje, determinată de realizarea și 

potențialul pieței pentru întreprinderile care satisfac cererea crescândă 

a consumatorilor de produse durabile, etice și fără deșeuri. 
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Mitul 5 

“Nimeni nu va plăti pentru un depozit”  

Sistemele de returnare a depozitelor (DRS) s-au dovedit a fi cea mai 

eficientă și durabilă cale de tranziție către o societate cu zero deșeuri, 

prin păstrarea valorii produselor prin reutilizarea materialelor lor 

peste tot, reciclarea fiind ca ultimă soluție. 

 
Sistemele de returnare a depozitelor se bazează pe consumatorii care 

cumpără un produs și plătesc o sumă suplimentară de bani (un 

depozit) care va fi rambursat la returnarea ambalajului sau produsului 

la un punct de colectare. Sistemul se bazează pe oferirea unui 

stimulent economic pentru consumatori să returneze containerele 

goale în orice magazin sau punct de colectare, pentru a se asigura că 

produsul va fi reutilizat sau reciclat. Pentru recipientele pentru 

băuturi, aceste sisteme funcționează deja în peste 40 de regiuni din 

întreaga lume, cu rezultate deosebite. Cu toate acestea, DRS nu se 

limitează doar la recipiente pentru băuturi. 

 
În Elveția, întreprinderea socială “Recircle” a oferit o alternativă 

durabilă la containerele de unică folosință pentru alimente, prin 

crearea unui sistem de cutii de prânz refolosibile pe care restaurantele 

le pot oferi clienților. 

 
O schemă de depozit a fost, de asemenea, integrată cu succes în 

Freiburg pentru căni de cafea, de către “RePack”, introducând un 

sistem reutilizabil cu buclă închisă pentru a face față provocării tot mai 

mari pe care o reprezintă deșeurile de comerț. 
 

Manifestul DRS evidențiază numeroase motive pentru care sistemele 

de returnare a garantiei ar trebui implementate în orașe și 

municipalități, dar un argument puternic care se evidențiază este 

faptul că, în prezent, ratele de asistență publică pentru DRS sunt peste 

80%. Întreprinderile recunosc acest lucru, companiile mari precum 

”Loop” implementează deja DRS, în timp ce un număr tot mai mare de 

țări îl implementează deja la nivel național, așa cum se întâmplă în 

Norvegia.
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MITUL 6 

“Terenurile zero sunt zero deșeuri” 

Conceptul zero deșeuri stă la baza crizei de supraîncărcare și de 

supraproducție în masă de astăzi, prin reproiectarea relației noastre cu 

resursele și a modului în care luăm deciziile în mod colectiv. Cu toate 

acestea, există o tendință națională în creștere, îngrijorătoare, care 

acceptă ideea că nici o depozitare finala a deșeurilor reziduale nu este 

echivalentă cu zero deșeuri.  

Atunci când nu există deșeuri care să fie stabilizate și apoi trimise în 

teren, în schimb, deșeurile reziduale au fost trimise pentru incinerare,  

prin arderea acestora, al căror proces transformă deșeurile de la o 

identitate la alta, in cenușa toxică sau poluarea aerului și a apei, 

rezultatul este mai toxic decât forma originală a deșeurilor. 

 
Nu numai că incinerarea duce la mai multe deșeuri toxice și emisii de 

gaze cu efect de seră, dar instalațiile de incinerare sunt adesea 

construite în comunități cu venituri mici, împovărând cetățenii cu 

toxine dăunătoare și subminează investițiile și creșterea viitoare a 

economiei locale. 

 
Municipalitățile ar trebui să adopte politici și angajamente pentru a 

nu-și crește capacitatea de incinerare. Prin implementarea unor 

sisteme eficiente de colectare separată care pot duce la rate de 

reciclare de 80% și mai mult, așa cum se întâmplă în orașele europene 

cu zero deșeuri astăzi, combinate cu măsuri puternice de prevenire a 

deșeurilor, o municipalitate poate atinge maximul de 10% teren până 

în 2035 ( după cum prevede legislația UE), continuând, de asemenea, 

să elimine treptat incinerarea deșeurilor. 
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MITUL 7 

“Incinerarea deșeurilor pentru a 

produce energie este neutră de 

carbon și sustenabilă” 

Există o nouă generație de incineratoare în întreaga lume care sunt 

încadrate ca sigure, durabile și uneori chiar neutre de carbon, de către 

guverne și companiile de deșeuri. Printre cele mai promovate 

incineratoare sunt instalațiile „energie din deșeuri”, care creează 

energie și căldură prin procesul de ardere a deșeurilor. Multe dintre 

companiile incineratoare din ziua de azi susțin că pot transforma în 

orice mod, în mod sigur, rentabil și durabil orice tip de material, cum 

ar fi gunoiul menajer, anvelopele, deșeurile medicale, materiile 

forestiere și deșeurile periculoase. Cu aceste afirmații false, incineratorii 

„energie din deșeuri” solicită adesea subvenții pentru climă sau energie 

regenerabilă, raportate în cadrul planurilor de atenuare a schimbărilor 

climatice ale guvernelor. Cu toate acestea, studii ample și date actuale 

dovedesc că această premisă este fără bază științifică. Procesul de 

incinerare nu face decât să transforme deșeurile în alte forme de deșeuri, 

cum ar fi cenușa toxică sau poluarea aerului și a apei, care sunt mai grele 

ca si conținut și de obicei mai toxice decât forma inițială a deșeurilor.  

Evoluțiile recente din cadrul UE demonstrează creșterea recunoașterii 

faptului că incinerarea deșeurilor cu producție de energie nu este 

compatibilă cu economia circulară și cu agendele de decarbonizare. De 

exemplu, în 2019, Parlamentul European a votat pentru a limita 

cantitatea de finanțare europeană pentru coeziune care poate fi 

utilizată pentru a sprijini incinerarea deșeurilor. În același an, Banca 

Europeană de Investiții a decis să finanțeze un incinerator planificat la 

Belgrad, întrucât „ar împiedica Serbia să își atingă obiectivele de mediu 

privind reciclarea și economia circulară.” În 2018, au fost făcute 

modificări obligatorii la Directiva UE privind energia regenerabilă, care 

restricționează capacitatea statelor membre de a subvenționa 

incinerarea ca „energie verde”.  
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Nu numai că incineratoarele moderne emit, de asemenea, niveluri mai 

extinse de dioxid de carbon pe unitatea de electricitate pe care o 

produc, ci sunt și cel mai scump mod de a produce electricitate. De 

exemplu, intensitatea energiei electrice produse de incineratoarele 

europene este de două ori mai mica decat intensitatea medie a rețelei 

electrice actuale a Uniunii Europene. 

 

 

MITUL 8 

“Implementarea unui program 

de tip zero deșeuri va fi prea 

costisitor” 

Dacă la nivel local se adoptă o abordare de tip zero în materie de 

deșeuri, colectarea separată conducând la creșterea ratelor de 

reciclare și la reutilizarea sau repararea mai multor produse în loc să 

fie eliminate, aceasta va duce imediat la o scădere a cantității de 

deșeuri de gestionat pentru o municipalitate. 

 
Cu mai puține deșeuri de gestionat și orientat spre exploatare sau 

incinerare, acest lucru nu va reduce la rândul său impactul asupra 

mediului, ci va duce și la reducerea costurilor pe care un oraș trebuie să le 

cheltuiască pentru colectarea deșeurilor. Prin urmare, aceasta eliberează 

mai mulți bani care pot fi folosiți pentru a reduce comisioanele/ 

impozitele per cetățean sau pentru a cheltui pe servicii publice în cadrul 

comunității locale, contribuind la încurajarea nivelurilor mai mari de 

integrare socială și inovare. 

 
De exemplu, după ce și-a pus în aplicare strategia de deșeuri zero, 

orașul Parma a înregistrat o reducere a costurilor anuale de gestionare 

a deșeurilor de 450.000 de euro. 
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MITUL 9 

“Municipalitatea în care locuiesc nu 

are competența de a impune un 

program de tip zero deșeuri” 

Conceptul de zero deșeuri reprezintă o abordare holistică care 

necesită acțiuni de-a lungul întregului lanț de producție și consum. 

Unele orașe sau autorități locale nu au competența de gestionare a 

deșeurilor sau puterea necesară de a lua măsuri, însă acesta nu este 

un motiv pentru a nu face nimic, deoarece mai există multe opțiuni 

disponibile pentru ca municipalitățile să ia măsuri. 

 

De exemplu, orașul Roubaix din Franța nu este responsabil de colectarea 

și tratarea deșeurilor, cu toate acestea, ei au pus în aplicare încă o 

provocare pentru comunitatea zero deșeuri, care a încurajat cetățenii să 

reducă cantitatea de deșeuri produse, cu rezultate semnificative, 

conducând totodată la creșterea nivelului de conștientizare de la cetățeni 

cu privire la impactul asupra mediului generat de obiceiurile lor de 

consum.  

Autoritățile locale sunt, de asemenea, responsabile de ceea ce se 

întâmplă în spațiile lor publice și, prin urmare, pot fi întreprinse acțiuni 

ulterioare pentru reglementarea acestor spații, inițierea de idei și 

soluții pentru a încuraja prevenirea și generarea deșeurilor, cum ar fi 

coșurile de colectare separate și instalarea de fântâni de apă. De 

exemplu, orașe precum Vilnius și Geneva au adoptat interdicții privind 

plasticul de unică folosință în spațiile publice. 

Pentru orice municipalitate sau organe de gestionare a deșeurilor care 

nu sunt sigure cum să înceapă proiectarea unui program de zero 

deșeuri sau au întrebări tehnice specifice cu privire la anumite aspecte 

ale programului, “Zero Waste Europe” (Europa Zero Deșeuri) și 

membrii acesteia oferă o gamă extinsă de cunoștințe și expertiză 

locală pentru a ajuta la ghidare, pe toata durata călătoriei.  
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Puteți vizualiza aceste publicații și resurse atât pe site-urile “Zero 

Waste Europe”, cât și pe site-urile ”Zero Waste Cities”, unde veți găsi, 

de asemenea, o listă de coordonatori naționali pe care i-ați putea 

contacta pentru consultanță și asistență , experți în țara dvs. 

 

MITUL 10 

“Generarea de deșeuri nu este 

legată de schimbările climatice” 

Deșeurile zero fac parte integrantă din economia circulară, prin 

reutilizarea și reciclarea materialelor, astfel încât acestea să rămână în 

cadrul comunității în loc să fie extrase noi resurse necesare producției, 

reducând în final cantitatea de materiale necesara. În contextul 

schimbărilor climatice, conceptul zero deșeuri din economia circulară este 

deosebit de relevant, deoarece acesta duce la o reducere a volumului de 

resurse pe care le extragem și consumăm, de exemplu petrolul pentru a 

produce plastic, precum și energia consumată în procesele asociate, cum 

ar fi ca rafinarea și transportul acestuia. 

 

Deoarece există mai puține deșeuri de gestionat, există, așadar, o mai 

mică dependență și utilizare a operațiunilor de tratare a deșeurilor, 

cum ar fi exploatarea terenurilor sau incinerarea, care emit niveluri 

ridicate de gaze cu efect de seră. De exemplu, cantitățile din ce în ce 

mai mari de deșeuri solide municipale (MSW) sunt incinerate pentru 

generarea de energie în Europa de azi. Cele mai recente date de la 

Eurostat arată că aproximativ 70 de milioane de tone de MSW au fost 

incinerate în 2017, cu 118% mai mult decât în 1995. Acest lucru 

echivalează cu 49, respectiv 119 milioane de tone de CO2 eliberate de 

incineratoarele MSW în 2017. 

 
Mai multe măsuri specifice de prevenire a deșeurilor, cum ar fi reducerea 

risipei alimentare, au, de asemenea, un impact ridicat în reducerea 

emisiilor de GG. Crearea unui sistem alimentar durabil, de la “fermă la 

furculiță”, care proiectează deșeurile alimentare din sistem, este de fapt 

una dintre cele mai urgente provocări cu care se confruntă societatea 

europeană de azi. Dacă s-ar face corect, acest lucru ar avea un impact 

extrem de pozitiv, nu numai în reducerea emisiilor de GG, ci și în 

protejarea și restabilirea sistemelor de biodiversitate. 
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METODOLOGIA EVALUARII DESEURILOR 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ghidul metodologiei de evaluare și audit al 

deșeurilor este liber pentru utilizare 

Descărcați-l acum de pe site-ul Zero Waste Cities. 

 

 

O evaluare a deșeurilor menajere este un proces metodic și robust de 

colectare și analiză a deșeurilor în zona dvs. locală. Procesul unei 

evaluări a deșeurilor oferă o oportunitate excelentă pentru 

municipalități să adune date importante despre cantitatea și tipurile 

de deșeuri generate în comunitatea dvs. Aceste informații pot fi apoi 

utilizate pentru a informa politicile de gestionare și prevenire a 

deșeurilor, inclusiv dimensiunea și proiectarea instalațiilor locale de 

reciclare și recuperare a materialelor și cum să gestionați cel mai bine 

deșeurile organice și să încurajați compostarea; precum și informarea 

factorilor de decizie cu privire la cât de des trebuie colectate deșeurile 

și prin ce metode. 

 
Bazându-ne pe instrumentele existente, am creat un ghid accesibil și 

informativ pentru cetățeni și municipalități pentru a efectua o 

evaluare a deșeurilor în cadrul comunității dvs. ca parte a acestui set 

de instrumente. 

 
Este un ghid pas cu pas privind metodologia implementării unei 

evaluări a deșeurilor. În timp ce instrumentul se concentrează în 

principal pe gospodării, aceeași metodologie poate fi replicată cu 

ușurință în școli, restaurante și întreprinderi care doresc să înceapă să 

ia măsuri spre implementarea proiectului zero deșeuri. 
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INSTRUMENT DE GESTIONARE SI EVALUARE A DESEURILOR PENTRU MUNICIPALITATI 

 

 

 

 

În timp ce încurajăm municipalitățile să analizeze toate fluxurile de 

deșeuri existente în zona lor, există mai multe beneficii pentru a se 

canaliza pe deșeurile solide municipale (MSW) ca prim pas, deoarece 

sarcina va oferi o imagine de ansamblu utilă și linie de bază a datelor 

din care se pot crea politici eficiente de reducere a deșeurilor. 

 
Deșeurile municipale nu diferă semnificativ comparativ cu deșeurile 

comerciale și industriale, atunci când activitatea economică se întinde 

pe tot parcursul anului, astfel încât numerele măsurate sunt 

comparabile între orașe și state, ceea ce îl face un instrument util 

pentru municipalitățile care doresc să implementeze politici eficiente 

de zero deșeuri la nivel local. 
 

Definiția deșeurilor municipale utilizate în diferite țări variază, 

reflectând diverse practici de gestionare a deșeurilor. Cu toate 

acestea, atunci când ne referim la deșeurile solide municipale, ne 

referim la deșeurile produse de gospodării, deși deșeurile din 

întreprinderi, școli, spitale și instituții publice sunt toate incluse, 

întrucât sunt de natură și compoziție similare cu deșeurile menajere. 

 
Deșeurile solide municipale includ, de asemenea: 

 
● Deșeuri voluminoase (de ex. Produse albe, mobilier, saltele) 
● Deșeuri de grădină, frunze, iarbă, gunoi din coșuri și deșeuri de la curățenia 
magazinelor 
● Deșeuri de la unele servicii publice, precum deșeuri din întreținerea parcurilor 
și grădinilor și deșeuri de la curățarea drumurilor 

 
Cu toate acestea, următoarele fluxuri de deșeuri sunt excluse din definiție: 

 
● Deșeuri din rețelele de canalizare și altele similare, inclusiv deșeuri de la 
epurarea apelor uzate 
● Deșeuri din construcții și demolări 

 

Bazându-ne pe instrumentul de evaluare a deșeurilor evidențiat 

anterior în acest set de instrumente, am dezvoltat o analiză mai 

detaliată și aprofundată a întregii compoziții a deșeurilor solide 

municipale. Acest lucru va fi util pentru municipalități să dezvolte o 

abordare holistică în ceea ce privește gestionarea și reciclarea 

deșeurilor. 
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1. Sistem de colectare separat 

Waste streams collected using door-to-door (household) systems: 

WASTE TYPE FREQUENCY OF COLLECTION E.G 1X OR 2X A WEEK 

Mixed municipal solid waste 

Organic kitchen waste 

Mixed packaging (plastic, metal) 

Paper and cardboard packaging 

Bulky waste 

Garden waste 

Others? 

INSTRUMENT DE GESTIONARE SI EVALUARE A DESEURILOR PENTRU MUNICIPALITATI  

 

Cum se folosește acest instrument? 

Această secțiune a fost concepută ca un instrument pentru a sprijini municipalitățile să 

realizeze o evaluare a deșeurilor solide municipale. În timp ce datele rămân la nivelul 

celor care au competențele relevante la nivel local, tabelele de mai jos pot fi utilizate ca 

șabloane pentru a ghida colecția de date la nivelul deșeurilor municipale generate în 

comunitatea dumneavoastră. Odată ce cele patru secțiuni au fost completate, 

municipalitățile și părțile interesate vor avea datele necesare, într-un format accesibil, 

pentru a începe evaluarea deșeurilor solide municipale din cadrul comunității. 

 

Evaluarea și analizarea MSW este extrem de importantă pentru creșterea nivelurilor de 

înțelegere și conștientizare a fluxurilor de deșeuri cele mai problematice din comunitate, 

oferindu-vă o platformă și o poziție din care puteți proiecta și implementa un program 

eficient de zero deșeuri. 
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Fluxurile de deșeuri colectate folosind sisteme de tip ușă-la-usă (în casă): 

Tipul de deșeu 

Deșeuri solide mixte municipale 

Deșeuri organice din bucătărie 

Ambalaje mixte (plastic, metal) 

Ambalaje din hârtie și carton 

Deșeuri voluminoase 

Deșeuri din grădină 

Alte tipuri de deșeuri 

FRECVENȚA DE COLECTARE 



 

 

Waste streams collected at the kerbside (on the street) 

WASTE TYPE FREQUENCY OF COLLECTION 

Mixed packaging 

Paper and cardboard packaging 

Glass packaging 

Clothes 

Others? 

Waste streams collected through special actions/collections 

WASTE TYPE FREQUENCY OF COLLECTION E.G 1X OR 2X A WEEK 

Bulky waste 

Oils 

Hazardous waste 

Others? 

 
Waste streams collected at collection centers 

 
Câte centre de colectare funcționează în prezent în municipiul dvs.? 
(Unde vor călători persoane pentru a renunța la deșeurile lor) 

 

Ce fluxuri de deșeuri sunt acceptate? 

INSTRUMENT DE GESTIONARE SI EVALUARE A DESEURILOR PENTRU MUNICIPALITATI 
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Fluxurile de deșeuri colectate pe stradă: 

Tipul de deșeu 

Tipul de deșeu 

FRECVENȚA DE COLECTARE 

FRECVENȚA DE COLECTARE 

Ambalaje mixte 

Ambalaje din hârtie și carton 

Ambalaje din sticlă 

Haine 

Alte tipuri de deșeuri 

Fluxurile de deșeuri colectate prin acțiuni / colectări speciale 

Deșeuri voluminoase 

Uleiuri 

Deșeuri periculoase 

Alte tipuri de deșeuri 

Fluxurile de deșeuri colectate în centrele de colectare 



 

 

2. Tratarea deșeurilor reziduale și colectate separat 

Specificați procentul din deșeurile totale generate în 

municipalitatea dvs. care: 

 
 a) Este trimis să fie reciclat în materiale noi % 

b) Este trimis pentr 
incinerare 

% 

c)Este trimis pentru 
verificare 

% 

3. Dezagregarea deșeurilor solide municipale (MSW) 

Date necesare pentru acest exercițiu: (ideal în ultimii 2-5 ani) 
 Generarea totală a deșeurilor solide municipale și pe cap de locuitor 
 Generarea totală de deșeuri solide mixte și per locuitor 
 Procentul de deșeuri colectate separat 

AN 

NUMĂR  TOTAL 

DE LOCUITORI  MSW  

MSW

/ LOCUITOR 

%  

MSW  

PENTRU 

VALORIFICA

REIFICARE 

%     % TOTAL 

MSW MIXT   MSW   

DEȘEURI  COLECTAT 

          SEPARAT 

   

2015 kg kg % % % 

2016 kg kg % % % 

2017 kg kg % % % 

2018 kg kg % % % 

2019 kg kg % % % 

2020 kg kg % % % 

INSTRUMENT DE GESTIONARE SI EVALUARE A DESEURILOR PENTRU MUNICIPALITATI 
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b) Este trimis pentru incinerare 

c) Este trimis pentru valorificare  



 

 

4. Măsuri existente pentru încurajarea reducerii deșeurilor 

INSTRUMENT DE GESTIONARE SI EVALUARE A DESEURILOR PENTRU MUNICIPALITATI 

 

 
 

 

 

Directiva Cadru Pentru Deșeuri (2008/98 / CE) definește măsurile de prevenire a deșeurilor ca 
măsuri luate înainte ca o substanță, material sau produs să devină deșeuri, care reduc: 

 

● cantitatea de deșeuri, inclusiv prin reutilizarea produselor sau prelungirea duratei de viață a  
produselor 

● impactul advers al deșeurilor generate asupra mediului și sănătății umane; sau 
● conținutul de substanțe nocive din materiale și produse 

 
 

Măsuri existente în cadrul comunității care încurajează reutilizarea produselor și materialelor:  

 
 
 
 
 

 

Măsuri existente în cadrul comunității care încurajează prevenirea deșeurilor:  
 
 
 
 

 

 

Măsuri economice existente care încurajează reducerea deșeurilor (de exemplu, plătiți după  

cât aruncați): 
 
 
 
 

 

 

Mecanisme existente pentru informarea și educarea populației locale, companii, instituții și 
vizitatori (turiști) despre practicile de gestionare a deșeurilor: 
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CALCULATOR DE ECONOMII PENTRU ORASELE CU ZERO DESEURI 

 

 

 
Accesați calculatorul de economii de costuri al 

orașelor zero deșeuri 

 

 

După cum am menționat mai sus, trecând la o strategie zero deșeuri, 

municipalitățile pot începe imediat reducerea costurilor de gestionare 

a deșeurilor lor. 

 
Calculatorul de economii “Zero Waste Cities”(Orașe Zero Deșeuri) a 

fost conceput pentru a vă ajuta să vizualizați și să înțelegeți beneficiile 

pe care le poate aduce adoptarea politicilor de zero deșeuri în zona 

locală. 

 
Împreună cu acest set de instrumente, am dezvoltat un calculator online 

informativ și accesibil pentru a vedea cât de mulți bani ar putea economisi 

municipalitatea dvs. prin adoptarea unei strategii zero deșeuri, prin 

implementarea unui sistem separat de colectare kerbside în combinație 

cu măsuri de prevenire a deșeurilor. 

 

 
Tot ce este necesar este să introduceți câteva informații simple cu 

privire la populația orașului dvs. și ambiția planurilor sale curente de a 

avea zero deșeuri, precum și date cheie privind generarea curentă și 

nivelurile de gestionare a deșeurilor, inclusiv costurile, în 

municipalitatea dvs. Apoi, calculatorul va arăta automat potențialele 

economii de costuri pentru municipalitatea dvs., oferind un exemplu 

de comparație a vieții reale cu orașele din Europa. 

 
Rezultatele nu vă vor oferi doar economii de costuri aproximative, dar, 

în mod important, vor arăta și scăderea potențială a emisiilor de gaze 

cu efect de seră (GG) pe care le-ar duce la trecerea la politici de zero 

deșeuri pentru municipalitatea dvs. Incinerarea și eliminarea 

deșeurilor determină ca nivelurile mari de GhG să fie emise în 

atmosferă, principalul motor al lumii noastre de încălzire rapidă și a 

schimbării climatului. 

 
Prin angajamentul de a deveni o comunitate de tip zero deșeuri, 

municipalitățile nu numai că își arată conducerea și disponibilitatea de 

a aborda amenințarea existențială pe care o reprezintă schimbările 

climatice, dar contribuie, de asemenea, la abilitarea comunității lor, 

bani în plus și generarea de locuri de muncă rămân în zona locală.  

 
 

       43 

https://zerowastecities.eu/academy/savings-calculator/
https://zerowastecities.eu/academy/savings-calculator/


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Concluzie 
PARTEA 9 



CONCLUZIE 

45 

 

 

 
 

Acest set de instrumente a fost conceput în colaborare de Hnuti 

DUHA, Ekologi Brez Meja și Zero Waste Europe cu scopul de a oferi o 

introducere la unele dintre principiile cheie ale ceea ce reprezintă zero 

deșeuri astăzi. Setul de instrumente acoperă conceptul de zero 

deșeuri, principiile sale de ghidare, 10 pași clari pentru proiectarea 

unui plan de zero deșeuri la nivel municipal și o provocare pentru 

unele dintre miturile și ficțiunea din jurul relatării conceptului de zero 

deșeuri. 

 
Setul de instrumente include, de asemenea, câteva activități practice 

pentru a oferi cititorilor oportunitatea de a dezvolta și gestiona informații 

cheie cu privire la implementarea strategiilor de zero deșeuri la nivel 

local. 

 
Instrumentele de evaluare a deșeurilor ajută la definirea și explicarea 

etapelor necesare și importanța analizei deșeurilor reziduale ale 

gospodăriilor dintr-o municipalitate. Accesul și înțelegerea acestor 

date este esențial pentru municipalități, astfel încât să poată fi 

proiectate planuri eficiente de deșeuri specifice pentru comunitate, 

astfel încât acestea să aibă cel mai mare impact. 

 
Instrumentul de calculare online oferă, de asemenea, utilizatorilor o 

oportunitate excelentă de a vizualiza și experimenta diferite seturi de 

date cu privire la beneficiile politicilor zero privind deșeurile la nivel 

local. Cu instrumentul, utilizatorii pot vedea impactul pe care îl poate 

avea reciclarea crescută și colectarea separată asupra nivelurilor de 

generare a deșeurilor, costurile care ar economisi municipalitatea, 

precum și reducerea emisiilor de gaze cu efect de seră, care sunt cei 

mai mari contribuitori la schimbările climatice. 

 
Acest set de instrumente a fost conceput atât ca punct de plecare 

pentru cei interesați de conceptul de zero deșeuri, cât și pentru modul 

în care acestea pot fi implementate la nivel local, dar și pentru acele 

municipalități care implementează deja politici de reducere a 

deșeurilor, dar care încearcă să le optimizeze și să le îmbunătățească 

în continuare. 
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În întreaga Europa, există o conștientizare din ce în ce mai mare cu 

privire la necesitatea de a aborda modelele noastre actuale de consum 

și producție, îndepărtându-ne de o economie liniară si trecand la una 

mai circulară, unde valoarea materialelor și resurselor sunt păstrate în 

cadrul comunității locale și nu sunt eliminate. 

 
Cu toate acestea, trebuie să facem mai multe pentru a reuși să schimbăm 

tiparele societății, pentru a reduce impactul devastator pe care îl avem 

consumul nostru actual și metodele de producție atât asupra mediului 

natural, cât și asupra climei. 

 
Viziunea și metodologia din spatele conceptului de zero deșeuri oferă 

politici concrete și realizabile care ajută la realizarea acestui lucru, 

precum și creșterea responsabilitatii comunității și a colectivității 

pentru atingerea unui obiectiv comun. Politicile zero privind deșeurile 

contribuie în mod direct la reducerea costurilor pentru municipalitățile 

locale, care pot fi apoi transferate ca economii pentru rezidenți sau 

folosite pentru finanțarea altor servicii publice vitale. 

 
Indiferent dacă sunteți o municipalitate, profesionist în domeniul 

deșeurilor, actor al societății civile, proprietar de afaceri sau rezident, 

veți constata că conceptul zero deșeuri este relevant pentru dvs. 

Sperăm că acest set de instrumente vă oferă abilitățile și cunoștințele 

pentru a vă începe călătoria către zero deșeuri. 

 
Pentru informații suplimentare și îndrumări cu privire la modul de 

proiectare și implementare a unei strategii locale de zero deșeuri în 

municipiul dvs., puteți utiliza “Masterplanul Zero Waste Europe”. 

Masterplanul oferă mai multe detalii și cunoștințe cu privire la 

specificul care înconjoară conceptul de zero deșeuri și cum să adopte 

politici eficiente de reducere și de prevenire a deșeurilor. 



 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Încearcă-l tu însuți! 
PARTEA 10 



 

 

    

Trimiteți planurile către towns@zerowasteeurope.eu și 
echipa ”Zero Waste Europe’s Cities” va putea oferi 
analize și feedback cu privire la ideile dvs., vă va ajuta să 
structurați și să formalizați un plan de zero deșeuri cu și 
pentru municipalitatea dvs. 

INCEARCA-L TU INSUTI 

 

Doriți să vă dezvoltați experiența și înțelegerea cu privire la ce pași 

sunt necesari pentru proiectarea unui plan municipal de zero deșeuri 

la nivel local? 

 
Scrieți un rezumat pe o pagină a ceea ce credeți că ar fi componentele 

centrale ale unui plan de zero deșeuri în municipiul dvs. Puteți utiliza  

cei 10 pași ca ghid și să-l adaptați la contextul dvs. local. 
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Aflați mai multe 
PARTEA 11 



 

 

 
Hnuti DUHA 

Prietenii Pământului Cehia 

 
Ekologi Brez Meja 

Ecologiști fără frontiere 

 
Zero Waste Europe 

 
Zero Waste Cities 

AFLATI MAI MULTE 

 

Vizitați site-urile web ale autorilor pentru a afla 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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