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În ultimii ani, tehnologia și inovarea au ajuns si în domeniul 
deșeurilor. Acestea oferă o oportunitate excelentă de a îmbunătăți 
politicile care vizează minimizarea generării de deșeuri și obținerea 
eficienței resurselor. Cu toate acestea, gradul de introducere a 
echipamentelor și practicilor inovatoare variază semnificativ de la un 
teritoriu la altul.  
 
Acesta este motivul pentru care WINPOL, un nou proiect Interreg 
Europa, tocmai a fost lansat. Reunește orașe și regiuni europene 
angajate să integreze utilizarea echipamentelor inteligente și a 
politicilor conexe de gestionare a deșeurilor pe teritoriile lor și 
dincolo de acestea. 
 



Primăria Drobeta Turnu Severin este partener al unui nou proiect Interreg 
Europa, proiectul WINPOL, care vizează îmbunătățirea politicilor regionale și locale de 
gestionare a deșeurilor prin promovarea unui echipament inteligent și a unei planificări 
inovatoare derivate din acesta. 
Pe parcursul a 54 de luni, 9 parteneri din Belgia, Grecia, Malta, Slovenia, Spania și 
România vor lucra împreună pentru a identifica bune practici și pentru a face schimb de 
experiență în ceea ce privește utilizarea tehnologiei și a inovării în domeniul deșeurilor. 
Perioada de implementare a proiectului: 1 iunie 2018 – 30 noiembrie 2022 
Valoarea totala a proiectului: 1.363.038,00 euro 
 



Rolul Municipiului Drobeta Turnu Severin în cadrul 

parteneriatului 

 

UAT Municipiul Drobeta Turnu Severin va oferi 

experiența acumulată în managementul deșeurilor la 

nivel urban, fiind specializată în experiențe de 

reciclare. Municipiul Drobeta Turnu Severin este 

foarte activ la nivel local de colectare și încurajare a 

cetățenilor săi să participe activ la activitățile de 

gestionare a deșeurilor. Municipalitatea se așteaptă 

să obțină cunoștințe suplimentare despre 

echipamentele inteligente și politicile derivate prin 

aceasta prin intermediul proiectului. 



 Obiectivul general WINPOL este de a îmbunătăți politicile de 
gestionare a deșeurilor din orașele și regiunile partenere 
pentru a promova echipamentele inteligente și politicile 
conexe care să conducă la minimizarea deșeurilor, la sisteme 
mai eficiente de colectare și de impozitare și la campanii de 
conștientizare mai eficiente. 
Prin colectarea de bune practici și politici vom avea 
următoarele rezultate: 
 
- Noi tehnologii și utilizare eficientă a informațiilor în 
domeniul deșeurilor; 
 
- Modele inovatoare pentru colectarea, prevenirea și 
reciclarea deșeurilor; 
 
- Modele diferite pentru taxele de generare a deșeurilor. 
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Cei 9 parteneri își vor uni forțele pe parcursul a 54 de luni 
pentru a îmbunătăți politicile regionale și locale de 
gestionare a deșeurilor prin promovarea unui echipament 
inteligent și a unei planificări inovatoare derivate din acesta. 
Ei vor face acest lucru în două faze diferite. În timpul fazei de 
învățare interregională vor identifica bune practici, vor face 
schimb de experiențe și vor elabora planuri de acțiune 
privind transferul de bune practici și experiențe pe teritoriul 
lor. Toate bunele practici identificate vor fi compilate într-un 
manual, disponibil tuturor. Mai multe vizite de studiu sunt 
prevăzute în această primă etapă pentru a înțelege situația de 
pe teritoriile partenere și pentru a descoperi bunele practici 
din alte orașe, și anume Bergen (Norvegia) și Ghent (Belgia). A 
doua etapă, "Monitorizarea punerii în aplicare a planului de 
acțiune", se va concentra pe punerea în aplicare a planurilor 
de acțiune elaborate în scopul îmbunătățirii instrumentelor 
de politică ale partenerilor. 



VIZITĂ DE STUDIU LA CENTRUL 
TEHNOLOGIC  EMULSA 

Vizitele de studiu au început deja în timpul întâlnirii 
inițiale la Gijón, în timp ce partenerii de proiect au 
descoperit programul și echipamentele utilizate de 
EMULSA pentru a sprijini gestionarea deșeurilor în 
oraș. Printre altele, partenerii au văzut modul în care 
se planifică itinerariile pentru vehiculele de colectare 
și modul în care sistemul de deschidere și colectare a 
containerelor pentru deșeuri organice este operat 
prin intermediul unui card individual pentru cetățeni. 
O altă vizită de studiu a fost organizată de COGERSA, 
compania pentru gestionarea deșeurilor solide din 
provincia Asturias. După o vizită a centrului 
educațional intens interactiv și vizual, partenerii s-au 
familiarizat cu instalațiile depozitului central de 
depozitare pentru Asturias, învățând despre evoluția 
sa și despre proiectele prevăzute, concentrându-se în 
special asupra instalației de asimilare anaerobă. 

VIZITĂ DE STUDIU LA CENTRUL 
COGERSA SPANIA 

VIZITĂ DE STUDIU LA CENTRUL 
DE COLECTARE EMULSA 



  
Instrumentul de politici care se doreşte a fi îmbunătăţit prin proiect, 
de către UAT Municipiul Drobeta Turnu Severin şi Consiliul Judeţean 
Mehedinţi, este Programul Operațional  pentru Infrastructură Mare 
(POIM), ce vizează promovarea unei creșteri economice durabile, 
precum și utilizarea eficientă și sigură a resurselor.  
Axa prioritară 3 a Programului Operațional pentru Infrastructura 
Mare (POIM) prevede implementarea unor aplicații inovative pentru 
managementul deșeurilor, care să acopere acțiuni pentru: 
- Colectarea și sortarea selectivă 
- Promovarea ierarhiei gestionării deșeurilor 
- Actualizarea infrastructurii existente și extinderea colectării 
separate 
- Reutilizarea și reciclarea. 
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Cele mai recente statistici privind gestionarea 
deșeurilor municipale solide în UE demonstrează 
că există diferențe mari între statele membre. 
Diferența cea mai izbitoare apare atunci când se 
compară procentual raportul între depozitare și 
reciclare. Depozitarea care este cea mai ”rea” 
opțiune de gestionare din ierarhia deșeurilor 
continuă, din păcate, să fie principalul mijloc de 
eliminare a deșeurilor în unele Statelor Membre. 
În conformitate  ”Eficiența Utilizării Resurselor”  
depozitarea deșeurilor trebuie să fie practic 
redusă la minim până în 2020. 

Deși Directiva cadru deșeuri a 
fost transpusă în anul 2011 

prin Legea nr. 211, în 
continuare atingerea 
obiectivelor rămâne o 

provocare pentru România: 
 

Nivel minim de 50% de pregătire pentru reutilizare și reciclare 
a deșeurilor de hârtie, metal, plastic și sticlă  până în anul 2020 

Nivel minim de 70% de pregătire pentru reutilizare, reciclare şi 
alte operaţiuni de valorificare materială pentru deşeurile 
nepericuloase provenite din activităţi de construcţie şi 
demolări, până în anul 2020 minimum 



D E  C E  R A M Â N E  O  

P R O V O C A R E  P E N T R U  

R O M Â N I A  ?  

Deoarece practica națională este de a 

colecta deșeurile mixte (aproximativ 96% 

din deşeurile menajere şi similare) fără 

separare la sursă a materialelor reciclabile. 

Iar în același timp tratarea deșeurilor se 

realizează în mică măsură și doar pentru 

anumite fluxuri de deșeuri. 

Responsabilitatea pentru gestionarea 

deșeurilor municipale aparţine 

administraţiilor publice locale, care, prin 

mijloace proprii sau prin concesionarea 

serviciului de salubrizare, trebuie să 

asigure colectarea separată, transportul, 

tratarea, valorificarea și eliminarea finală 

a acestor deșeuri. 



C 

reabilitarea a 240 de depozite de deșeuri neconforme până în 2017 

reducerea stocării deșeurilor municipale biodegradabile municipale la 35% din 
cantitatea totală până în 2016 

pregătirea pentru reutilizarea și reciclarea deșeurilor municipale până în 2020 - 
cel puțin 50% din deșeurile menajere sau similare 

sa asigure colectarea separata pentru cel putin urmatoarele tipuri de deseuri: 
hartie, metal, plastic si sticla 

reciclarea și recuperarea deșeurilor de ambalaje 
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În ceea ce privește deșeurile și în conformitate cu Tratatul de Aderare și directivele aplicabile, 
România trebuie să respecte următoarele obligații: 



https://www.interregeurope.eu/winpol/ @winpol_EU 

https://twitter.com/winpol_EU 
info@winpol.eu 
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