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Proiect RÂURI FĂRĂ DEȘEURI PENTRU O MARE NEAGRĂ 
CURATĂ 

 
Granițe comune. Soluții comune.  

 

 

Această publicație a fost produsă cu asistența financiară a 
Uniunii Europene. 

Conținutul acestei publicații este doar în responsabilitatea 
Uniunii Oamenilor de Știință din Imereti SPECTRI și nu 

reflectă în nici un caz opiniile Uniunii Europene. 

 

  O CONFERINȚĂ INTERNAȚIONALĂ LA KUTAISI  
 

În perioada 5-6 decembrie 2019, în cadrul proiectului, a fost desfășurată conferința internațională „Probleme de 
armonizare a sectorului de management al deșeurilor cu cerințele UE în concordanță cu Acordurile de Asociere cu Uniunea 
Europeană a Georgiei și Moldovei”.  

La conferință au participat reprezentanții Parlamentului din Georgia, Ministerului Afacerilor Externe, Ministerului 
Mediului și Agriculturii, Ministerului Dezvoltării Regionale și Infrastructurii din Georgia, Programului Operațional Comun 
Bazinul Mării Negre 2017-2020 (România), Primăriei municipiului Ungheni (Moldova), municipalităților din Georgia, 
Tskhaltubo și Khoni (Georgia), Asociației Tehnopol Galați (România), organizațiilor neguvernamentale, instituțiilor 
educaționale, sectorului privat, mas mediei și altor actori comunitari interesați.  

Conferința a avut drept scop discutarea provocărilor existente în domeniul managementului deșeurilor la nivel 
municipal în Georgia și Moldova și revizuirea recomandărilor pentru realizarea obligațiunilor țărilor expuse în Acordurile de 
Asociere cu Uniunea Europeană.  

Pe durata conferinței au fost organizate trei paneluri. Primul panel s-a bazat pe discutarea principalelor presiuni, 
realizări și nevoi ale politicii statului în concordanță cu Acordul de Asociere UE. Al doilea panel a fost pe introducerea 
abordărilor moderne în managementul deșeurilor la nivel municipal. Al treilea panel a vizat rolul societății civile în 
aplicarea și susținerea experienței UE în managementul deșeurilor.  

La conferință, șeful Bibliotecii Universității de Stat Akaki Tsereteli a lansat inițiativa de creare a așa-zisei „Biblioteca 
Verde” și a încurajat bibliotecile altor instituții educționale să facă același lucru. 
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  A TREIA ȘEDINȚĂ A GRUPULUI DE COORDONARE ÎN MUNICIPIUL UNGHENI  
MOLDOVA 

 
În perioada 26-28 august 2019, a avut loc a treia ședință a Grupului de 

Coordonare a proiectului „Râuri fără deșeuri pentru o Mare Neagră curată”, 
organizată în Moldova de către Primăria municipiului Ungheni cu participarea 
organizațiilor partenere în proiect. 

La ședință au fost discutate activitățile desfășurate de organizațiile 
partenere și rezultatele atinse. O atenție considerabilă a fost atrasă asupra 
pregătirii componentelor programului proiectului privind educația ecologică 
precum și asupra rezultatelor studiilor privind starea managementului 
deșeurilor și disponibilitatea de introducere a procesului de compostare în 
municipalitățile selectate din Georgia și Moldova. Au fost discutate și 
activitățile planificate pentru perioada a treia de raportare în cadrul proiectului 
și planurile de activități ulterioare ale partenerilor. 

La 28 august, partenerii au participat la activitățile dedicate Zilelor 
Municipiului Ungheni, în special, la un atelier de lucru, unde s-au discutat 
realizările și oportunitățile de cooperare a orașelor înfrățite. Trebuie de 
menționat că Kutaisi este unul din orașele înfrățite cu Ungheniul. 

 
 

  CONSTRUCȚIA CENTRULUI DE COMPOSTARE ÎN KUTAISI  

La 14 noiembrie 2019, în cadrul proiectului „Râuri fără deșeuri pentru o Mare 
Neagră curată”, a fost pusă fundația pentru construcția Centrului de 
Compostare. Kutaisi este unul din primele orașe din Georgia unde a fost creat, 
la nivel municipal, un centru de compostare a deșeurilor verzi. La prezentarea 
acestui eveniment au participat reprezentanții administrației publice locale, 
organizațiilor neguvernamentale, mas mediei, companiei operatoare „Servicii 
Speciale”, diferitor segmente ale societății și persoane interesate. 

Primarul orașului, Giorgi Chigvaria și coordonatorul proiectului, Ketevan 
Tskhakaia au vorbit despre importanța introducerii abordărilor moderne în 
managementul deșeurilor, în special, importanța compostării. Ei au menționat că 
după finisarea construcției clădirii centrului de compostare (cu o suprafață de 
3024 m.p.) și înzestrare cu echipamentul corespunzător, cel puțin 10 mii tone de 
deșeuri verzi generate și colectate pe teritoriul orașului vor fi procesate în fiecare 
an, ceea ce va rezulta în produs final - compost. 
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  SEPARAREA DEȘEURILOR DIN PLASTIC, HÂRTIE ȘI STICLĂ ÎN KUTAISI           
 

În cadrul proiectului, a fost extinsă colectarea selectivă a deșeurilor. În acest scop, pe teritoriul orașului au fost 
organizate 10 puncte de colectare cu containere pentru plastic, hârtie și sticlă. În special, containerele albastre sunt 
pentru plastic, galbene – pentru hârtie și cele verzi – pentru deșeuri din sticlă. 

Adițional, pe diferite străzi și în scuarurile orașului au fost amplasate încă 70 containere pentru colectarea deșeurilor 
din plastic și 60 containere pentru colectarea deșeurilor din hârtie au fost amplasate în școlile și instituțiile publice. 

 
 

 

 

  ORE DE EDUCAȚIE ECOLOGICĂ ÎN ȘCOLILE PARTENERE  

În cadrul proiectului, un ciclu de ore de educație ecologică au fost lansate în Georgia, Moldova și România din 
septembrie 2019, care au avut drept scop să crească conștientizarea ecologică a elevilor și a inclus ore pe 
următoarele teme: “Curățarea râurilor și mărilor“, “Principiul 3R în managementul deșeurilor” și 
“Compostarea”. 

 

GEORGIA 
Elevii s-au familiarizat cu mare interes privind situația în lume și provocările 

în poluarea râurilor și mărilor, principiile și abordările moderne în 
managementul deșeurilor, importanța compostării, materiale de proiect 
printate și animate. Orelele ecologice s-au desfășurat în școlile publice din 
orașul Kutaisi Nr. 1, Nr. 2, Nr. 3, Nr. 4, Nr. 11, Nr. 12, Nr. 14, Nr. 23, Nr. 28, 
Nr. 31, Nr. 32 și Nr. 33, școala publică din Terjola Nr. 1; școala publică din Zestafoni 
Nr. 4; școala publică din Samtredia Nr. 11; școlile publice  din Martvili Nr. 1 și Nr. 2; 
precum și în școlile publice din satele Dzevri și Chkhari din municipalitatea Terjola. La 
aceste ore au participat în total 867 elevi. 
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MOLDOVA 
În octombrie 2019, în 16 școli selectate din municipiul Ungheni și localitățile învecinate a început implementarea 

programului de mediu. Fiecare din școlile selectate au planificat câte 3 ore de educație ecologică pentru elevii claselor 
IV-X. Conform unui orar, acest program va fi implementat în 2 etape (toamnă – iarnă 2019 și iarnă-primăvară 2020), au 
fost desfășurate 74 ore, cu participarea a 997 elevi din următoarele școli: Liceele „Gheorghe Asachi”, „Mihai Eminescu”, 
„Alexandr Pușkin”, Școala Primară „Spiridon Vangheli”, Gimnaziile din localitățile învecinate Semeni, Costuleni, Valea 
Mare și Manoilești. 

 

  
ROMÂNIA 

Orele de educație ecologică sunt desfășurate în municipiul Galați. Asociația Tehnopol Galați a desfășurat 29 ore în 16 
școli selectate (școlile care au semnat acorduri de parteneriat cu ATG). Pe parcursul acestor întâlniri au fost prezentate 2 
manuale elaborate în cadrul proiectului: “Ce reprezintă deșeurile din râuri și marine și cum să le protejăm de poluare” și 
Manualul pentru școli despre principiul 3R și compostare. De asemenea, au fost prezentate ore video animate pe următoarele teme: 
Problemele deșeurilor din râuri și marine, principiul 3R în managementul deșeurilor, compostare. La aceste cicluri de ore 
au participat 796 elevi și 33 profesori. 
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  INSTRUIRI PENTRU GRUPURI ȚINTĂ  

MOLDOVA 

INSTRUIRE PRIVIND COLECTAREA, ÎNTREȚINEREA ȘI TRATAREA DEEE 
 

În decembrie 2019 au fost desfășurate 2 instruiri cu tema
“Colectarea, întreținerea și tratarea DEEE”, la care au 
participat 56 reprezentanți ai administrației publice locale, 
întreprinderilor municipale, instituțiilor publice, organizațiilor 
obștești, grupurilor de inițiativă locală din municipiul Ungheni 
și 8 localități rurale învecinate (comunele Florițoaia Veche,
Valea Mare, Zagarancea, Sculeni, Mănoilești, Pîrlița, satele 
Costuleni, Semeni). 

Au fost discutate chestiuni ce țin de armonizarea 
legislației în domeniul colectării și reciclării deșeurilor și a 
fost prezentată experiența municipiului Ungheni de colectare 
DEEE. Pe durata instruirii au fost analizate și practicile 
internaționale privind colectarea și reciclarea DEEE. 

 

                                                            
                                                            INSTRUIRE PENTRU REPREZENTANȚII IMM-URILOR 

A fost desfășurată o instruire de două zile pentru reprezentanții IMM-urilor privind tendințele moderne și tehnologiile 
inovative în sectorul de reciclare a deșeurilor în țările UE. La instruire au participat 25 reprezentanți ai IMM-urilor din Ungheni 
(Moldova), care au fost familiarizați pe diferite teme. 

De asemenea, au fost discutate chestiuni ce țin de implicarea sectorului de afaceri în procesul de reciclare a deșeurilor 
pentru un mediu curat. Participanții au discutat despre politicile statului, documentele strategice, responsabilități și date 
statistice privind managementul deșeurilor.  
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                                                        INSTRUIRI PENTRU PROFESORI 
În octombrie 2019, au fost desfășurate 2 instruiri privind „Managementul modern al deșeurilor” cu participarea a 60 

profesori din municipiul Ungheni și 7 localități învecinate. Ei au fost instruiți la tema tehnologiilor moderne bazate pe principiul 
3R, au fost familiarizați cu programul educational de mediu privind abordările noi în managementul deșeurilor, protecția râurilor și 
mărilor și compostarea individuală a deșeurilor biodegradabile. 

Profesorii au exersat în grup elaborarea schiței de program educational de mediu pentru școlile lor care a fost centrat 
pe 3 teme principale: abordări noi în managementul deșeurilor/principiul 3R, protecția râurilor și mărilor, compostarea 
individuală a deșeurilor biodegradabile. Pentru fiecare din aceste 3 teme participanții au primit de la experți modele de 
planuri pentru orele ecologice în clasele IV-X. Ca materiale informative și de învățare, la instruire au fost prezentate 
Manualul privind poluarea râurilor și Mării Negre, Manualul privind managementul deșeurilor/principiul 3R, video animate 
„Să protejăm râurilor și mărilor” și „Principiul 3R în managementul deșeurilor”. 

INSTRUIRI PENTRU JURNALIȘTI 
 Primăria mun. Ungheni a organizat și desfășurat instruirea 
pentru jurnaliști privind problemele deșeurilor din râuri și 
marine și managmentul modern al deșeurilor. La instruire 
au participat reprezentanții publicației periodice regionale 
„Expresul” și publicației periodice „Unghiul”, serviciilor de 
presă ale Consiliului raional Ungheni, Direcției Educație, 
Direcției pentru Situații Excepționale Ungheni, Inspecției 
pentru Protecția Mediului Ungheni, Centrului de Excelență 
în Securitatea Frontierei. De asemenea, la instruire au 
participat profesorii și elevii responsabili de revistele 
școlare din școlile mun. Ungheni și localităților limitrofe. 
Participanții, în total 38 persoane, au fost instruite privind 
problemele poluării râurilor și managementul modern al 
deșeurilor și au discutat despre rolul mas-mediei în 
desfășurarea campaniilor de conștientizare a publicului 
larg.         
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INSTRUIRI PENTRU ONG-URI 

În octombrie 2019, au fost desfășurate 2 instruiri privind 
managementul modern al deșeurilor și poluarea râurilor și 
mărilor, unde au fost instruiți 56 reprezentanți ai ONG-
urilor și Grupurilor de Inițiativă Locală din cartierele 
municipiului Ungheni (Centru, Tineretului, Berești, Vasilica, 
Dănuțeni, Ungheni Deal, Ungheni Vale) și 7 localități 
limitrofe. Participanții s-au familiarizat cu diferite subiecte la 
aceste teme. Ei au exersat în grup elaborarea planurilor de 
acțiuni pentru implementarea, în localitățile lor, a
principiului 3R în managementul deșeurilor. Participanții au 
fost îndemnați să utilizeze cunoștințele obținute la aceste 
instruiri în activitățile lor cu grupurile țintă și beneficiarii. 

 

 
 

  31 OCTOMBRIE – ZIUA MĂRII NEGRE  
 

GEORGIA 

Ziua Internațională a Mării Negre a fost marcată în 
perioada 28 octombrie – 02 noiembrie 209 printr-un șir de 
evenimente de mediu organizate în Kutaisi și Poti. 

La 28 octombrie, au fost desfășurate acțiuni de 
curățenie la scare largă în mai multe locații de pe coasta 
Mării Negre din Poti. Acțiunea a implicat: elevi și profesori 
din unsprezece școli publice și două școli private din Poti, 
studenții filialei din Poti a Universității de Stat Akaki Tsereteli, 
personalul Parcului Național Kolkheti, reprezentanții 
Corporației Portului Marin Poti și administrației locale precum 
și reprezentanții Uniunii Oamenilor de Știință din Imereti
„Spectri” și Primăriei orașului Kutaisi. Au fost colectați 
peste 100 saci de deșeuri în locațiile selectate de pe coasta 
Mării Negre, evacuarea lor a fost asigurată de Primăria 
orașului Poti. În acțiunile de curățenie au fost implicați un 

total de 222 persoane. 

La 29 octombrie, pentru profesorii școlilor partenere și 
altor actori comunitari, Primăria orașului Kutaisi a 
desfășurat o prezentare a resurselor tipărite și video 
privind educația ecologică create în cadrul proiectului. 
Profesorii au vizionat cu mare interes materialele oferite și 
și-au exprimat opiniile privind aceste resurse educaționale 
și semnificația lor practică. 

La 30 octombrie, elevii din școlile partenere au 
organizat, la Kutaisi, o expoziție de articole produse din 
deșeuri din plastic, textile și hârtie cu motto-ul “Deșeurile 
sunt o resursă utilă”. Oamenii din oraș au fost foarte 
interesați de aceste articole. 

La 31 octombrie, în cadrul unui program săptămânal, la 
Universitatea de Stat Akaki Tsereteli a fost desfășurată o 
conferință la tema „Să protejăm râurile și mările de
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poluare”. Participanții la conferință au făcut prezentări interesante privind starea ecologică curentă a râurilor și Mării Negre, 
problemele de mediu și măsurile de prevenire. La această conferință au participat un total de 51 elevi din școlile partenere ale 
regiunii Imereti. 

La 7 noiembrie 2019, studenții de la Eco Club din Centrul de Copii și Tineret din municipalitatea Tskaltubo au 
desfășurat o conferință teoretică cu tema “Să protejăm râurile și mările de poluare”, unde elevii din școlile municipalității 
Tskaltubo au făcut prezentări. 

 

  
 

ROMÂNIA 
La 2 octombrie 2019 și 3 octombrie 2019, Asociația Tehnopol Galați a organizat și desfășurat 2 evenimente de 

curățenie. Acțiunea de curățenie a implicat elevii și profesorii din școlile nr. 26 și nr. 42 din mun. Galați. Un total de 61 
elevi și 2 profesori au fost implicați în acest eveniment. Activitatea a fost desfășurată în cadrul proiectului “Râuri fără 
deșeuri pentru o Mare Neagră curată”. 

 



Buletin Informativ Nr.3 

Proiect RÂURI FĂRĂ DEȘEURI PENTRU O MARE NEAGRĂ 
CURATĂ 

 
Granițe comune. Soluții comune.  

 

 

 

  21 SEPTEMBRIE – ZIUA MONDIALĂ A CURĂȚENIEI   

GEORGIA 
21 septembrie, Ziua Mondială a Curățeniei a fost marcată în cadrul proiectului printr-o Săptămână a Mediului. 

Reprezentanții școlilor partenere din regiunea Imereti, în special, elevii și profesorii din școlile publice din Kutaisi Nr. 1, 
Nr. 2, Nr. 12, Nr. 28 și Nr. 32 precum și școala publică Gelati din municipalitatea Tkibuli și satele Rokiti și Persati din 
municipalitatea Baghdati, școala publică Samtredia Nr. 11, școala publică Zestafoni Nr. 4; școlile publice din Tskaltubo 
Nr. 1 și Nr. 4 și școala publică Khoni Nr. 1 au curățat străzile, scuarele și împrejurimile de deșeurile din plastic și alte 
deșeuri. 

Cetățenii altor țări care sunt temporar rezidenți în Kutaisi s-au alăturat acestui eveniment din Kutaisi. 
268 oameni au participat la activitățile Săptămânii și au fost colectate 95 saci de deșeuri. 

 

 

 
MOLDOVA 

La 20 septembrie 2019, partenerul proiectului Primăria municipiului Ungheni împreună cu partenerii civici au 
organizat și desfășurat, cu ocazia Zilei Mondiale a Curățeniei,  acțiuni de curățenie și colectare a deșeurilor. Scopul 
acțiunilor organizate în această zi este de a face locuitorii municipiului Ungheni să conștientizeze importanța menținerii 
curățeniei în locurile unde ei locuiesc sau lucrează precum și în locurile publice, astfel contribuind la menținerea unui 
mediu curat și protejarea sănătății lor. 
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Acțiunea de curățenie a implicat copii, educatori, elevi 
și profesori din 5 licee, o școală primară, 3 colegii, 4 
grădinițe de copii și 3 grupuri de inițiativă locală. Cu 
sloganul “Un mediu curat este un mediu sănătos”, peste 
2000 locuitori ai municipiului Ungheni au curățat spațiile 
publice și spațiile verzi în 7 cartiere ale orașului. Prin 
eforturi comune au fost colectate peste 20 tone de deșeuri 
într-o singură zi.  

 
 
 

ROMÂNIA 
La 19 septembrie 2019, Asociația Tehnopol din Galați, 

cu ocazia Zilei Mondiale a Curățeniei, a organizat și 
desfășurat o acțiune de salubrizare și colectare a 
deșeurilor. Această acțiune de curățenie a implicat elevii și 
profesorii de la Liceul Teoretic „Miron Costin”. Acțiunea s-
a desfășurat în cadrul proiectului „Râuri fără deșeuri 
pentru o Mare Neagră curată”. 
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  MATERIALE VIDEO ȘI TIPĂRITE  
 

În cadrul proiectului, următoarele manuale au fost publicate: “Protecția râurilor și mărilor de poluare”, “Principiul 3R 
în managementul deșeurilor”, o carte de colorat pentru elevii școlilor primare “Să protejăm mediul înconjurător!”. 

De asemenea, în cadrul proiectului au fost create filme 
animate cognitive după cum urmează: “Să protejăm râurile 
și mările”, “Principiul 3R în managementul deșeurilor” și 
“Despre compostare”. Filmele sunt disponibile atât în limba 
georgiană, cât și în limba română. 

 
Filmele animate sunt disponibile pe următoarele link-uri:       
“Să protejăm râurile și mările”: 
https://youtu.be/CHWG5ULglSI- versiunea în limba 
georgiană 
h t t p s : / / w w w . y o u t u b e . c o m / 
watch?v=mhxZFd1tWmQ&t=66s- versiunea în limba română 
 

“Principiul 3R în managementul deșeurilor”: 
https://youtu.be/V2bvxkWFy_k - versiunea în limba georgiană 
https://www.youtube.com/watch?v=OyQ1AwOyWuQ&fea 

ture=youtu.be&fbclid=IwAR1brrrXghtvhXWaKfl6exCGJDVjykv 
S1jVhTLGe2odXSP-INcLUpq0jp3c- versiuea în limba română 

 
“Compostarea”:  
https://youtu.be/P_ycKnLzGRk 
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IINFORMAȚII PE INTERNET 

www.wmp.ge 
www.facebook.com/wastefreerivers 

 
  Partener lider  

 
 

Primăria orașului Kutaisi, Georgia 
 

 
www.kutaisi.gov.ge 

 

  Parteneri  
 
 
 

                                  Primăria municipiului Ungheni, Moldova 
 
 

www.ungheni.md 
 
 
 
 

    

www.tehnopol-gl.ro 
 
 

 
www.spectri.org.ge 

 
Asociația TEHNOPOL GALAȚI, România 

 
 
 
 
 
 

Uniunea Oamenilor de Știință din Imereti SPECTRI, Georgia 

 

 
  

 

Programul Operațional Comun Bazinul Mării Negre 2014-2020 
Uniunea Omenilor de Știință din Imereti SPECTRI 

2019 

Programul Operațional Comun Bazinul Mării Negre 2014-2020 este co-finanțat de Uniunea 
Europeană prin Instrumentul European de Vecinătate și de țările participante: Armenia, 

Bulgaria, Georgia, Grecia, Republica Moldova, România, Turcia și Ucraina. Această 
publicație a fost produsă cu asistența financiară a Uniunii Europene. Conținutul acestei 

publicații este doar în responsabilitatea Uniunii Oamenilor de Știință din Imereti SPECTRI și 
nu reflectă în nici un caz opiniile Uniunii Europene. 

              


