
Scopul proiectului este de a facilita creșterea calită�ii

mediului și vie�ii în �ările Mării Negre prin promovarea

parteneriatului și cooperării transfrontaliere în mana

gementul modern al deșeurilor

1.Creșterea capacită�ii autorită�ilor locale din Georgia,

Moldova și Armenia în managementul deșeurilor prin

introducerea practicilor inovative bazate pe abordările

Uniunii Europene în acest domeniu utilizînd exemplul din

România.

2.Creșterea cooperării transfrontaliere între autorită�ile

locale și ONG-urile din Georgia, Moldova, Armenia și România

pentru dezvoltarea capacită�ilor în managementul deșeurilor.

-

Obiective specifice:

Durata proiectului - 24 luni

ACTIVITĂ I PRINCIPALE�

Introducerea practicilor de succes și instrumentelor de

management al deșeurilor solide pentru autorită�ile locale bazat

pe abordările UE

Creșterea conştientizării grupurilor �intă şi publicului în domeniul

managementului şi reciclării deşeurilor solide
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Organizarea studiilor de expertiză a stării existente a

managementului deșeurilor în Kutaisi, Ungheni și Ararat; pregătirea

unui plan de ac�iuni adecvat privind managementul deșeurilor

pentru fiecare oraș.

Organizarea unui atelier de lucru transfrontalier la Ungheni

pentru împărtășirea experien�ei din Moldova în domeniul

managementului deșeurilor.

Organizarea unei vizite de studiu la Gala�i, România pentru

împărtășirea experien�ei în managementul municipal al deșeurilor.

Organizarea unei vizite de stiudiu pentru participan�ii din

Armenia la Kutaisi, Georgia ca să înveţe din experien�a privind

compostarea deșeurilor organice.

Colectarea selectivă a deșeurilor în Kutaisi și Ararat și

implementarea compostării deșeurilor pe teritoriile pilot din Ararat,

Armenia.

Organizarea instruirilor pentru grupurile �intă și publicarea

ghidului privind managementul deșeurilor și tehnologiilor inovative

Organizarea unui seminar-instruire pentru ONG-urile de mediu

și reprezentan�ii mas-media privind practica modernă de

management al deșeurilor.

Implementarea programului educa�ional de mediu în școlile

pilot din Kutaisi, Ungheni și Ararat.

Implementarea campaniei de informare.

Stabilirea centrului public de management al deșeurilor.
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Regional Centre of Sustainable Development and
can in no way reflect the views of the European

Union.

Graniţe comune. Soluţii comune.
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