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Programul Operațional Comun „Bazinul Mării Negre 2014-2020”
este  cofinanțat de Uniunea Europeană prin intermediul 

Instrumentului European de Vecinătate și de către țările participante: 
Armenia, Bulgaria, Georgia, Grecia, Republica

Moldova, România, Turcia și Ucraina.

Această publicație a fost elaborată cu sprijinul financiar al Uniunii 
Europene.

Conținutul acestei publicații este responsabilitatea exclusivă a 
Primăriei orașului Ungheni și nu reflectă punctele de vedere ale 

Uniunii Europene. 
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ACTIVITĂȚI PRINCIPALE

Introducerea principiului 3R și a procedeelor moderne de 

compostare a deșeurilor municipale în comunitățile selectate de-

a lungul râurilor Rioni (Georgia) și Prut (Moldova)

џ Introducerea compostării deșeurilor biodegradabile din deșeurile 

municipale în Kutaisi (Georgia) prin construirea unei Stații de 

Compostare și introducerea compostării individuale în comunitățile 

selectate de-a lungul râurilor Rioni (Georgia) și Prut (Moldova).

џ Introducerea colectării separate a deșeurilor din plastic în Poti 

(Georgia), a deșeurilor din plastic, hârtie și sticlă în Kutaisi și a 

deșeurilor din echipamente electrice și electronice în Ungheni 

(Moldova).

џ Dezvoltarea strategiei de gestionare a deșeurilor biodegradabile 

municipale și a planului de acțiune pentru Kutaisi (Georgia).

џ Vizită de studiu în Galați (Romania) pentru schimbul de experiență 

în domeniul colectării selective a deșeurilor și al compostării. 

џ Analiza situației existente cu privire la gestionarea și compostarea 

deșeurilor biodegradabile în Georgia și Moldova și identificarea 

unor soluții din partea partenerului din România.

џ Realizarea de publicații referitoare la management integral al 

deșeurilor, inclusiv compostarea.

Cooperare transfrontalieră pentru conștientizarea 
importanței protecției râurilor și Mării Negre și a sistemelor 
integrate de management al deșeurilor – Cross-border 
cooperation
џ Implementarea unui Program educațional de mediu privind 

protejarea râurilor și mării și a tehnicilor moderne de gestionare a 
deșeurilor pentru grupurile țintă din Georgia, Moldova și România.

џ Cursuri de instruire pentru diferite grupuri țintă privind sistemul 
integrat de management al deșeurilor și problemele poluării 
râurilor și mării.

џ Publicații pentru diferite grupuri țintă.
џ Tabere de vară pentru tineri în Georgia și Moldova
џ Lecții video animate și jocuri electronice interactive despre 

sistemul integrat de management al deșeurilor și poluarea râurilor 
și a mării în limbile georgiană și română.

џ Evenimente de curățenie și alte evenimente de mediu
џ Activități de artă și desen pentru elevii din Georgia, Moldova și 

România.
џ Eco-plein air (desen în aer liber) cu participarea tinerilor artiști din 

Georgia, Moldova, România.
џ Implementarea de campanii de informare în Georgia, Moldova și 

România incluzând publicații, programe TV și radio.
Dezvoltarea capacității internaționale și naționale și a 

parteneriatului cu privire la protecția râurilor și a Mării Negre și 
introducerea celor mai bune practici de gestionare a deșeurilor în 
Georgia, Moldova și România.
џ Conferințe internaționale și workshop-uri transfrontaliere

Managementul proiectului și Comunicare:
џ Conferințe de lansare, întâlniri ale echipei proiectului, întâlniri ale 

Comitetelor de Coordonare, buletine informaționale, publicații 
despre obiectivele proiectului, activități și rezultate

SCOPUL PROIECTULUI

Îmbunătățirea calității mediului și reducerea deșeurilor de-a lungul 

râurilor care se varsă în Bazinul Mării Negre prin promovarea 

cooperării transfrontaliere între Georgia, Moldova și România pentru 

introducerea unor practici moderne de gestionare a deșeurilor și 

creșterea conștientizării asupra problemelor mediului.

Obiectivele specifice ale proiectului

Dezvoltarea capacităților comunităților aflate de-a lungul râurilor 

Rioni și Prut din Bazinul Mării Negre prin introducerea celor mai bune 

practici de gestionare a deșeurilor bazate pe abordările și experiența 

UE.

Consolidarea cooperării transfrontaliere și a parteneriatelor trans-

sectoriale în Georgia, Moldova și România pentru creșterea gradului 

de conștientizare privind provocările de mediu și protecția râurilor și a 

Mării Negre

Activitățile proiectului vor fi implementate în comunitățile și orașele 

selectate din Georgia, Moldova și România.

Durata proiectului este 26 luni. 
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