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ECO-INNOVATION - KEY ELEMENT IN ACHIEVING THE
TARGET “ZERO WASTE”
This paper is an analysis of the need for and modalities of EcoInnovation in the context of achieving an ambitious goal, which is to achieve the
performance of "Zero Waste". Although through different methods, it is
possible to significantly reduce the quantity of waste, there will always be a
certain amount of waste that can only be eliminated by means that are
damaging to the environment. The solution for this is the redesign of products
that cannot be reused, recycled or biodegradable, so that they will not have a
damaging environmental impact at the end of their life cycle. This requires EcoInnovation for most products and processes.
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1. Principiul ”Zero Deșeuri”
Atunci când examinăm problemele curente legate de mișcarea
sau conceptul “Zero Deșeuri”, devine evident că acele comunități care
sunt angajate deja în strategiile și principiile “Zero Deșeuri” ating în
mod eficient scopul final - reducerea semnificativă a deșeurilor.
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Succesul, încă în creștere, atins în domeniul gestionării
deșeurilor din comunitatea italiană Capannori, care a început atunci
când un profesor de școală primară a pus la punct un sistem de
colectare a deșeurilor pentru a evita construirea unui incinerator local,
demonstrează că inițiativele de zero deșeuri sunt eficiente chiar și la
nivel de bază [1].
Principiile de bază ale mișcării “Zero Deșeuri” au obiective bine
gândite, care vizează diferitele straturi ale societății care sunt implicate
în producerea, reciclarea, reutilizarea, reproiectarea, reducerea și
eliminarea finală a deșeurilor. Aceste principii sunt regăsite în
categoriile de mai jos:
1.1. Reproiectarea produselor și a ambalajelor
Conceptul “Zero Deșeuri” susține practici cum ar fi analiza
deșeurilor și constituirea centrelor de cercetare [2]. O analiză pentru
zero deșeuri ar implica membrii comunității și întreprinderile deopotrivă,
care, împreună sau separat, examinează produsele pentru a determina
dacă sunt sau nu sunt compatibile cu mediul. Spre exemplu dacă
ambalajul nu este biodegradabil sau reutilizabil, producătorul este
încurajat să caute şi să descopere noi mijloace de ambalare pentru
produsul său. Un centru de cercetare locală ar fi util în acest caz.
Producătorii ar putea investi în centrele de cercetare cărora le revine
sarcina de a găsi soluţii ecologice pentru ambalaj sau chiar pentru
produs.
1.2. Responsabilitatea producătorilor
Responsabilitatea producătorului este promovată prin diverse
mijloace care includ încurajarea membrilor comunității de a lua iniţiativa
să ceară producătorilor să colecteze deșeurile reziduale provenite de la
produsele fabricate de ei. Aceasta ar plasa în sarcina producătorului
responsabilitatea debarasării de deșeuri sau reproiectarea lor care în
cele mai multe cazuri a rămas în datoria consumatorului sau a
administraţiei locale [3]. În plus, creșterea costului materiilor prime ar
obliga producătorii să utilizeze ca alternativă produsele reciclate.
Producătorii sunt încurajați să contribuie la crearea centrelor de
cercetare atunci când materialele nu pot fi eliminate în mod ecologic şi
este necesar un proces mai complex de dezvoltare a unor soluţii.
1.3. Investiții în infrastructură
Ideea de “Zero Deșeuri” pledează ca administrația locală să
transfere responsabilitatea reciclării deșeurilor producătorilor prin
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reducerea eventualelor subvenții, care i-ar ajuta pe producători să
elimine deșeurile toxice. Subvenţiile ar trebui mai degrabă să fie
realocate ONG-urilor sau companiilor cu activitate în colectarea
deșeurilor în scopuri de recuperare a resurselor. Se recomandă de
asemenea ca subvențiile de la administrațiile locale să fie transferate
întreprinderilor sau ONG-urilor care operează cu centrele de
recuperare a resurselor.
1.4. Crearea de locuri de muncă
Stabilirea de centre de cercetare, centre de sortare a deșeurilor
și centre de reproiectare, conduce fără îndoială la crearea de locuri de
muncă și implicit la stimularea economiei. Potrivit cercetărilor, sortarea
deșeurilor creează de zece ori mai multe locuri de muncă decât un
depozit de deșeuri [4].
Ca o concluzie, principiile “Zero Deșeuri” promovează
dezvoltarea durabilă și economică, crearea de locuri de muncă și prin
urmare ele constituie un stimulent pentru ca toate comunitățile să le
adopte.
2. Reproiectarea produselor ca element al Eco-Inovării
Societatea modernă are nevoie de reproiectarea produselor ca
mijloc de a evita procesele nocive de incinerare sau alte forme
dăunătoare de eliminare a deșeurilor. Deșeurile care ne obligă să ne
gândim la Eco-Inovare sau reproiectare sunt deșeuri care nu pot fi
reutilizate, reciclate sau biodegradate și care trebuie abordate într-un
mod creativ, în scopul de a le face totuși funcționale. Crearea centrelor
de cercetare care promovează proiectarea şi transformarea ecoinovatoare a deșeurilor în produse funcționale și ușor de utilizat este un
pas necesar în construirea unui mod de viaţă fără deșeuri [5]. De
exemplu, materialele plastice pot fi topite de un număr limitat de ori
înainte de a-şi pierde integritatea moleculară [6]. Acest lucru
demonstrează că mijloace noi și inovatoare de reproiectare a
produselor din material plastic este crucial deoarece plasticul reprezintă
astăzi o categorie importantă de deșeuri reziduale [7].
3. Cercetarea care pune bazele reproiectării
Un element cheie al strategiei “Zero Deșeuri” este centrul de
cercetare, deoarece este imposibil să reducem cantitatea de deşeuri
dacă nu cunoaștem exact componenţa acestuia. Este important să
scoatem în evidenţă toate componentele pentru a elabora planurile de
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prevenţie a rampei de gunoi ca destinaţie finală, chiar daca aceasta
este „euroconformă”.
Primul centru de cercetare pentru “Zero Deşeuri” din Europa a
fost înființat la Capannori, Italia, în Decembrie 2010 [8]. Sistemul
tradiţional de management a deşeurilor este conceput să „ascundă”
deşeurile (în rampe de deşeuri şi incineratoare). Dacă dorim să
acţionăm în direcţia reducerii deşeurilor trebuie sa le facem mai vizibile
[9]. Un centru de cercetare are rolul de a studia ce rămâne în fracţiunea
reziduală a deșeurilor municipale. Statisticile din Uniunea Europeană
arată că dacă se aplică corect un sistem de gestionare a deşeurilor cu
colectare la sursă (din ușă în ușă) se poate ajunge la performanța
devierii a 75-80 % din deşeuri (reutilizabile, reciclabile, biodegradabile)
de la rampele actuale de deşeuri. Deci este necesar să aruncăm o
privire mai atentă către cele 20 % din ceea ce rămâne.
Studiile existente arată că fracțiunea reziduală încă mai conține
elemente a căror producere se poate preveni, elemente care se pot
recicla sau biodegrada, astfel ajungând la o cantitate de aproximativ 10
% rezidual pentru care nu există soluții și care va ajunge în depozite
[10].
Estimările făcute pentru România arată în componența
deșeurilor existența a 10 % fracțiune reziduală dacă se elimină cele
reciclabile și biodegradabile [11]. Datele însă sunt bazate pe studii, nu
pe cercetarea efectivă, iar datele de cercetare din țările Uniunii
Europene nu sunt caracteristice pentru România şi de aceea e nevoie
de cercetări amănunțite. Echipele de cercetare ale “Zero Deșeuri”
trebuie să efectueze studii pentru diferite regiuni din țară prin rețeaua
Centrelor Județene de Management Integrat a Deșeurilor, constituite
sau în curs de constituire pe întreg teritoriul țării.
Rezultatul acestei cercetări va fi folosit pentru o analiză
complexă a produselor care la sfârșitul ciclului de viață nu pot fi
reutilizate, reciclate sau biodegradate, astfel încât ele să fie
reproiectate. Componența echipelor trebuie să includă pe lângă
cercetători, şi profesori universitari şi proiectanți. Aceste recomandări
vor fi transmise producătorilor care vor putea mai apoi reproiecta
produsele printr-un proces Eco-Inovator.
4. Elemente strategice pentru implementarea
reproiectării în România
În acest moment în România există în mediul privat câteva
inițiative izolate de realizare de produse cu ciclu de viață cu impact
minim asupra mediului.
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Soluția pentru reducerea la minim a cantității deșeurilor
depozitate este introducerea de reglementări naționale și locale pentru
facilitarea fiscală a organizațiilor care își reproiectează producția și
produsele [12].
Un domeniu de acțiune important îl constituie reglementările
mai precise a statutului cu privirea la deșeurile reutilizabile. În prezent
această categorie este considerată deșeu, ceea ce îngreunează
activitățile particulare – depozitarea, transportul și prelucrarea fiind
reglementate și supuse autorizărilor. Prin reutilizare contribuim la
devierea de la depozitare a unor cantități importante de deșeuri,
ajutând la îndeplinirea țintelor asumate la integrarea europeană.
Abordarea propusă este aceea de a nu eticheta ca deșeuri
materialele reutilizabile, încurajând astfel eforturile de reintroducere în
circuitul economic a produselor reutilizabile. Reproiectarea în acest
sens trebuie sprijinită cu prioritate.
Cele trei mecanisme de promovare a reproiectării sunt:
- Eco-Inovare voluntară – organizațiile cu adevărat responsabile
care își reduc impactul de mediu prin acest mecanism.
- Eco-Inovare facilitată – administrația națională și locală emite
hotărâri de acordare de facilități fiscale organizațiilor care au
inițiative de reproiectare.
- Eco-Inovare reglementată – întreprinderile şi fabricile care
realizează produse ce nu pot fi reutilizate, reciclate sau
biodegradate vor fi constrânse să participe în reproiectare.
Soluția în acest moment pentru România este Eco-Inovarea
facilitată, cu trecerea treptată la varianta reglementată într-un orizont de
timp de 15-20 ani
5. Concluzii
■ Ținta “Zero Deșeuri” poate fi atinsă doar dacă reușim să
trecem de pragul de deviere a 80 % din cantitatea totală de deşeuri cu
ţinta finală spre depozitele de deșeuri. Acest lucru necesită o cercetare
amănunțită a componentei reziduale, cercetare care stă la baza
reproiectării produselor, astfel încât acestea să fie reutilizate, reciclate
sau biodegradate.
deșeuri.

■ Această Eco-Inovare va conduce și la scăderea cantității de

■ Principiile “Zero Deșeuri” trebuie introduse în strategia
naţională de gestionare a deșeurilor, astfel încât autoritățile să practice
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măsuri de sprijin a sectorului economic pentru implementarea EcoInovării prin reproiectarea produselor cu impact de mediu la sfârșitul
ciclului de viață.
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