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Imola împărtășește cu partenerii WINPOL strategia sa 
pentru gestionarea cu succes a deșeurilor 

Confruntată cu nevoia de a crește colectarea separată a deșeurilor pe teritoriul său și de 
a îmbunătăți calitatea materialelor colectate, municipalitatea Imola și-a modernizat sistemul de 
colectare selectivă existent pentru a include caracteristici noi și inovatoare. Rezultatele pozitive 
obținute, cu peste 78% deșeuri colectate selectiv, au atras atenția partenerilor WINPOL care au 
vizitat municipalitatea în 02 octombrie 2019 pentru a înțelege motivele acestui succes. 

Imola, Italia - Faza „Învățare 
interregională” a proiectului 
cu finanțare europeană 
WINPOL, este în plină 
desfășurare, partenerii 
schimbând și identificând 
bune practici pentru a 
elabora apoi planuri de 
acțiune privind transferul de 
experiențe relevante pe 
teritoriile lor. De această 
dată, cercetările lor i-au adus 
pe 02 octombrie 2019 la 
Imola. Acest oraș, situat în 

regiunea italiană Emilia-Romagna, a reușit să-și reducă deșeurile nesortate cu 62% din 2015 
(de la 20.777 tone la 8.000 tone până în 2020). Deși nu face parte din consorțiul WINPOL, 
Imola a fost identificat încă de la începutul proiectului ca un exemplu interesant al modului în 
care o autoritate publică poate implementa cu succes un nou sistem integrat de gestionare a 
deșeurilor și să-și îmbunătățească performanța, utilizând pe larg tehnologii inteligente. 

În 2016, administrația municipală a 
Imola în parteneriat cu Hera - compania 
de utilități responsabilă cu gestionarea 
deșeurilor - a început să reorganizeze 
treptat metodele de colectare a 
deșeurilor pe teritoriul orașului, pentru a 
îmbunătăți calitatea și a crește cantitatea 
de deșeuri colectate separat. Sistemul de 
colectare se bazează pe „insule 
ecologice” - puncte de predare constând 
din seturi de containere stradale pentru 
șase fracții de deșeuri: organice, 
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grădină, hârtie / carton, plastic / metal, deșeuri nesortate (reziduale) și sticlă. Cu excepția 
ultimei fracții, toate containerele sunt echipate cu un sistem de control al accesului activat de 
un card personal.  

S-au adăugat caracteristici suplimentare la coșul de 
deșeuri  (un cilindru orizontal care limitează  volumul 
deșeurilor aruncate la 22L) și la containerele pentru 
hârtie / carton și plastic / cutii de conserve (a fost plasată 
o grilă pentru a îmbunătăți calitatea deșeurilor deșeuri 
colectate și optimizarea volumului containerelor). 
Străzile din centrul istoric al orașului sunt deservite de 
o colectare din ușă în ușă de hârtie / carton, plastic / cutii 
și deșeuri nesortate. Doar deșeurile organice și sticla 
sunt colectate cu containerele stradale. 

Cardul personal permite punerea în aplicare a unui sistem de impozitare pe deșeuri (PAYT- 
pay-as-you-thow - Plăteşti cât arunci), prin care cetățenii care generează mai multe deșeuri și 
au nevoie să folosească mai des containerele pentru deșeuri nesortate, sunt taxaţi mai mult. Pe 
de altă parte, cetățenii pot primi o reducere dacă depun eforturi suplimentare pentru a-și separa 
deșeurile și a le aduce în centrele de colectare dedicate. La acest lucru au asistat partenerii 
WINPOL în timpul vizitei lor la centrul de colecție Via Brena, care a ilustrat sistemul PAYT 
din Imola funcţionând. Centrul atinge capacitatea maximă și are o creștere de 25% a 
utilizatorilor din 2015, dovedind că cetățenii au adoptat pe deplin noul sistem. Municipalitatea 
lucrează la deschiderea unui al doilea centru, chiar mai modern și care include o secţiune pentru 
activitățile de refolosire. 

Centrul de colectare cu autoservire Sesto Imolese este o altă practică inovatoare descoperită de 
WINPOL în Imola. Accesibil și cu cardul, oferă cetățenilor posibilitatea de a arunca hârtia, 
plasticul / conservele și sticla fără a merge la centrul de colectare, dar beneficiind în continuare 
de reducerea impozitelor. Un sistem elaborat cu alarmă funcționează pentru a asigura 
funcționarea corectă a centrului. 

Partenerii au profitat de această întâlnire pentru a discuta pregătirea celui de-al doilea seminar 
tematic, cu accent pe modele inovatoare de colectare, prevenire și reciclare. Câteva bune 
practici au fost deja identificate și vor fi împărtășite în 19 noiembrie 2019 la Anvers. WINPOL 
se adresează, de asemenea, publicului local și părților interesate care pot participa la 
evenimente organizate pe teritoriile partenere. Mai multe informații despre evenimentele viitoare 
sunt disponibile pe website-ul https://www.interregeurope.eu/winpol/events/ 

 
Text preluat de la ACR+ si tradus. 
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