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Tehnologia revoluționează modul în care 
sunt colectate și tratate deșeurile. Dar gra-
dul de adoptare a echipamentelor și practi-
cilor inovatoare variază semnificativ de la un 
teritoriu la altul.

Proiectul Interreg Europe WINPOL oferă redu-
cerea decalajului tehnologic și informațional 
și integrarea celor mai bune practici și poli-
tici asociate legate de gestionarea deșeurilor, 
contribuind astfel la minimizarea deșeurilor în 
orașele și regiunile europene.

Din iunie 2018, nouă parteneri cooperează 
pentru a încuraja utilizarea de echipamente 
și politici inteligente în gestionarea deșeurilor 
municipale: opt autorități publice reprezenta-
te de municipalitățile din Anvers (BE), Drobeta 
Turnu Severin (RO), Heraklion (GR), județul Me-
hedinți (RO), regiunea Creta (GR), EMULSA (S), 
Snaga (SI), ERA (MT) și ACR + (BE) ca partener 
consultativ.

Sisteme și politici inteligente
pentru Managementul deșeurilor

@winpol_EU

www.interregeurope.eu/winpol

info@winpol.eu

Patru ani și jumătate de schimburi de cunoștințe 
către îmbunătățiri concrete la nivel local

Această publicație reflectă doar opiniile autorului, iar autoritățile 
programului Interreg Europe nu sunt responsabile pentru nicio 
utilizare care ar putea fi făcută a informațiilor conținute în acesta.

2018 2020 2022
Etapa 1:
Învățare in-
terregională

Etapa 2:
Implementare

Identificarea și 
schimbul de bune 
practici, vizite de studiu 
și seminarii tematice

Planurile de 
acțiune puse 
în practică și 
monitorizarea 
rezultatelor

Incorporarea 
cunoștințelor 
în 6 planuri de 
acțiune concrete

Partajarea 
soluțiilor cu alte 
regiuni și orașe 
europene



De la exemple de bune practici… …la schimbari la nivel local
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Acțiunea 1: Dezvoltarea unui sistem subte-
ran de colectare a deșeurilor
Acțiunea 2: Instalarea unor mici situri mobi-
le de amenajare civică în zona pietonală

Inspirată de 19  A  C  D  E  

Maribor

Acțiunea 1: Dezvoltarea unei rețe-
le de 67 de puncte de colectare a 
deșeurilor
Acțiunea 2: Crearea a 5 platfor-
me de colectare a deșeurilor din 
construcții și demolări
Acțiunea 3: Acțiuni pentru preve-
nirea și reducerea la minimum a 
generării deșeurilor menajere prin 
instruiri care vizează elevii școlii

Inspirată de 02  17  18  B  G  H

Județul Mehedinți

Acțiunea 1: Crearea unui echipament de co-
lectare a datelor pentru deșeurile biologice 
colectate în Heraklion
Acțiunea 2: Dezvoltarea unei platforme 
pentru monitorizarea fluxurilor de deșeuri 
și optimizarea lanțului de aprovizionare la 
nivel municipal
Acțiunea 3: Dezvoltarea unei platforme de 
monitorizare a risipei punctelor verzi la nivel 
regional și de partajare a datelor cu utilizatorii
Acțiunea 4: Introducerea oportunităților de fi-
nanțare a sistemelor PAYT pentru municipalități

Inspirată de 03  08  10  13  14  F  G  H

Creta

Acțiunea 1: Implementarea unui program 
pilot de plată de tipul ”plătești cât arunci”
Acțiunea 2: Implementarea unui nou sistem 
de cosire și tăiere a deșeurilor în zonele 
periferice și rurale
Acțiunea 3: Utilizarea unei role compactoare 
pentru deșeuri pentru a îmbunătăți serviciul 
furnizat în CAS

Inspirată de 16  18  25  C  D  E  

Gijón

Acțiunea 1: Dispozitive plutitoare de 
interceptare a deșeurilor pe mare (pubele 
marine) și monitorizarea deșeurilor aferente

Inspirată de 10  D  

Malta

Descoperiți aceste bune practici 
în detaliu în Ghidul de bune 
practici WINPOL

A  – Gijón (Spania)
B  – Maribor (SIovenia)
C  – Imola (Italia)
D  – Antwerp (Belgia)

E  – Ghent (Belgia)
F  – H2020 COLLECTORS
G  – LIFE-REthinkWASTE
H  – PAYT for hotels in

    Hersonissos (Grecia)

VIZITE DE STUDIU ȘI SCHIMBURI DE
EXPERIENȚĂ PRIN PROIECTE

Acțiunea 1: Dezvoltarea unei aplicații 
bazate pe recunoașterea imaginii pentru 
ca cetățenii să raporteze despre deșeu-
rile de gunoi
Acțiune 2: Dezvoltarea unei aplicații 
care oferă informații despre disponibili-
tatea containerelor de deșeuri subtera-
ne și conturile utilizatorilor
Acțiunea 3: Favorizarea reutilizării deșeuri-
lor voluminoase care altfel ar fi arse

Inspirată de 02  06  07  10

Antwerp

01 Controlul accesului la site-ul amenajării civice (ES)

02 Conectarea online cu utilizatorii: aplicația Citizen, harta
întreprinderilor durabile și Reusapp (ES)

03 Senzori de containere pentru colectarea optimizată a
deșeurilor (GR)

04 Portalul clienților pentru deșeurile voluminoase
colectate la site-urile de amenajare civică (BE)

05 Închiderea electronică a containerelor pentru deșeuri și 
utilizarea informațiilor (ES)

06 Colectarea deșeurilor bazată pe informații (NL)

07 Aplicație mobilă pentru deșeuri voluminoase pentru 
reutilizare și reciclare (BE)

08 Sistemul de ajutor de funcționare și cântărirea colectării 
deșeurilor (ES)

09 Optimizarea traseului pentru colectarea deșeurilor (SI)

10 Schimbul de date cu privire la deșeuri și resurse cu 
publicul (NL)

11 Coșuri inteligente pentru a recicla oricând și oriunde (MT)

12 Cosuri solare compacte (MT)

13 Centrul de date pentru gestionarea deșeurilor (PT)

14 Baza de date privind gestionarea deșeurilor (BE)

15 COOMIDA – Reducerea surplusului de deșeuri și a
nevoilor alimentare (ES)

16 De la colectarea din ușă în ușă până la plată pe măsură 
ce arunci (ES)

17 G’scheit feiern - Reducerea risipei la evenimente și
festivaluri (AT)

18 Plătiți câtaruncați pentru a ajunge la 80% reciclare (IT)

19 Site-uri de amenajare civică pop-up (BE)

20 Creșterea gradului de conștientizare a deșeurilor de 
plastic cu Concursul CAPS (RO)

21 Recycleservice 2025 – Un sistem inversat de colectare a
deșeurilor pentru deșeuri reziduale (NL)

22 Reutilizare cutie - Schemă nouă de colectare a articolelor 
refolosibile (AT)

23 A doua șansă - Reutilizarea la piață (SI)

24 Sistem inteligent de colectare pentru a optimiza uleiul de 
gătit uzat în lanțul valoric al biodieselului (GR)

25 Colectarea - Îmbunătățirea colectării deșeurilor textile (BE)

26 Tratarea deșeurilor biodegradabile (RO)


