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ORAȘUL POTI (GEORGIA) A ÎNCEPUT COLECTAREA SELECTIVĂ A PLASTICULUI 

La data de 23 Aprilie 2019, în cadrul proiectului “Râuri fără deșeuri pentru o Mare Neagră curată”, în orașul Poti (Georgia) 

au fost instalate 40 de containere pentru colectarea selectivă a plasticului. Separarea plasticului va reduce semnificativ 

cantitatea acestor tipuri de deșeuri la gropile de gunoi, în râuri și respectiv în Marea Neagră. Primăria orașului Poti și-a 

exprimat disponibilitatea de a asigura întreținerea acestor containere și colectarea deșeurilor din plastic. 

Este de menționat că în aceeași zi, 33 de elevi de la Școala Publică Nr. 4 din Poti, ghidați de profesoara Marina Mim- 

inoshvili, au curățat de plastic o porțiune a coastei Mării Negre. Au fost colectați 10 saci plini cu deșeuri din plastic. 
 

 
 MEMORANDUMUL DE ÎNȚELEGERE PRIVIND COOPERAREA RECIPROCĂ  

Kutaisi (Georgia) 
La data de 5 Aprilie 2019, a fost 

semnat Memorandumul de Înțelegere 
privind Cooperarea Reciprocă între 
partenerul lider al proiectului-  
Primăria orașului Kutaisi, partenerul 
proiectului - Uniunea Oamenilor de 
Știință “Spectri” și școli publice 
selectate din municipalitățile din 
regiune. Memorandumul își propune să 
dezvolte cooperarea pentru creșterea 
gradului de conștientizare a mediului și 
introducerea metodelor moderne de 
separare / reciclare a deșeurilor. 

În cadrul memorandumului, în școli 
va fi implementat un program 
educațional de mediu care va include 
un ciclu de întâlniri/lecții cu elevii și 
profesorii privind managementul 
deșeurilor și poluarea râurilor,  

organizarea evenimentelor de mediu, 
colectarea separată a deșeurilor și alte 
activități. 

Memorandumul a fost semnat de 
Giorgi Chigvaria, Primarul or. Kutaisi, 
Ketevan Tskhakaia, Coordonatorul 
proiectului, Tamar Moseshvili, Co-
coordonatorul proiectului și directorii 
a 22 școli publice din municipalitățile  
Kutaisi și Imereti: 

Nr. 1, Nr. 2, Nr. 3, Nr. 4, Nr. 12, Nr. 14, 
Nr. 23, Nr. 28, Nr. 32 și Nr. 41 din 
Kutaisi, Școala din Terjola Nr. 1, Școala 
din Zestafoni Nr. 4, Școlile din 
Samtredia Nr. 3 și Nr. 11, Școala din 
Baghdati Nr. 1. Școala din satul Fersati 
Nr. 1 și Școala din satul Rokiti; Școala 
din Khoni Nr. 1; Școala din Tkibuli Nr. 6 
și Școala din satul Gelati; Școlile din 
Tskaltubo Nr. 1 și Nr. 4. 

 

 
  

 

 

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. 
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Ungheni (Moldova) 
 

La data de 30 martie 2019, în municipiul Ungheni (Moldova) a fost semnat un Memorandum de Înțelegere privind 
Cooperarea Multilaterală între Primăria municipiului Ungheni și școli, colegii și instituții preuniversitare din raionul Ungheni. 

 

 

Galați (România) 

 
În martie 2019, partenerul proiectului Asociația Tehnopol Galați a încheiat un acord de parteneriat cu 15 licee și 1 

colegiu național din Galați privind creșterea nivelului de conștientizare ecologică a elevilor, reducerea poluării râurilor ș i 
mărilor și facilitarea introducerii metodelor moderne de management al deșeurilor. Reprezentanții școlilor și-au exprimat 
dorința de a coopera activ cu echipa proiectului „Râuri fără deșeuri pentru o Mare Neagră curată” ca actori comunitari și 
să-și aducă contribuția la creșterea conștientizării ecologice a viitoarei generații. 

 
 

Kutaisi(Georgia) 
Ziua Globală a Reciclării a fost marcată la Kutaisi 

implicând activ elevii din  școlile publice din Kutaisi. Special 
pentru această zi elevii au colectat deșeuri din hârtie care 
au fost duse la întreprinderea de colectare a deșeurilor din 
hârtie. 

Sărbătorirea Zilelor Internaționale și 
Evenimentele de Curățenie 

18 Martie – Ziua Globală a Reciclării!  
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 22 aprilie- Ziua Mondială a Pământului  
 

Kutaisi (Georgia) 

22 aprilie a fost marcată la Kutaisi prin organizarea 

evenimentelor de mediu importante. Malurile râurilor Rioni 

și Rua precum și curțile școlilor și regiunea Grădinii 

Botanice din Kutaisi au fost curățate de resturi din plastic. 

Evenimentele de curățenie au implicat: studenți 

universitari, elevi și profesori din școlile partenere din 

Kutaisi și alte municipalități, angajați ai serviciului pentru 

situații de urgență (112), reprezentanți ai ONG-urilor și alți 

actori comunitari. 

Este remarcabil că tinerii ambasadori europeni care au 

venit din diferite orașe ale Georgiei au fost implicați în 

activități de curățenie pe malul râului Rioni. 

Au fost organizate 22 evenimente pentru a marca această 
zi, implicând 617 persoane și au fost colectate 120 pungi 
cu gunoi. 

A fost demarată o discuție la Primăria orașului Kutaisi 

unde tinerii au discutat problemele și provocările poluării 

cu plastic. 

Ungheni (Moldova) 
Ziua Mondială a Pământului (22 aprilie) a fost marcată în 

municipiul Ungheni și raionul Ungheni prin organizarea unei 
serii de evenimente de mediu, unde au participat 
reprezentanții serviciilor publice, elevii și profesorii din 
școli, grădinițe și licee – un total de 1246 persoane. 

 
Galați (România) 

La Galați a fost organizată Săptămâna Pământului care a 
implicat activ 91 elevi și 6 profesori din licele Nr. 12 și Nr. 
25 și Colegiul Național Alexandru Ioan Cuza din Galați. 
Scopul principal al evenimetelor a fost implicarea diferitor 
grupuri din societate în reducerea poluării mediului cauzată 
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de deșeuri și introducerea metodelor moderne de 
management al deșeurilor. 
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Kutaisi (Georgia) 
La 5 iunie, în cadrul evenimentelor din Kutaisi, au fost organizate activități de curățenie și colectare a deșeurilor din 

hârtie, și o tură ecologică la Grădina Botanică, și un eveniment de desen în aer liber pentru copii.  

Evenimentele au implicat activ elevii din 13 școli publice din Kutaisi și regiunea Imereti, studenții de la Universitatea 
de Stat Akaki Tsereteli, membrii Studioului N-Art, reprezentanții ONG-urilor, mas media și autorităților locale, în total 127 
persoane. 

La sfârșitul zilei, a fost organizat un marș pașnic a tinerilor pe străzile centrale ale orașului Kutaisi ținând în mâini 
postere „Spune nu poluării cu deșeuri a râurilor” și “Un mediu sănătos pentru generații sănătoase”. 

 
 

5 iunie – Ziua Mondială a Mediului! 
 

Organizațiile partenerilor proiectului au marcat Ziua Mondială a 
Mediului prin organizarea unui număr de evenimente. 
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Lecții de reciclare în școlile publice 
 

La 5 iunie, ca parte a evenimentelor de marcare a Zilei 
Mondiale a Mediului, în școlile publice din Kutaisi și regiunea 
Imereti au fost desfășurate Lecții de Reciclare care au 
adunat 209 elevi din diferite clase. Scopul principal al 

Lecției de Reciclare a fost creșterea conștientizării a 
viitoarelor generații privind principiul 3R. Este remarcabil că 
pe parcursul „Lecției de Reciclare” elevii au confecționat 
articole creative și haioase pe care le vor utiliza în viitor. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ungheni (Moldova) 

la 5 iunie, de Ziua Mondială a Mediului, copiii de la Grădinița 

de copii „Steluța” din Ungheni au vizitat Primăria Ungheni. 
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Galați (România) 
La 29 mai și 10 iunie 2019, în municipiul Galați au fost desfășurate activități de marcare a Zilei Mondiale a Mediului. În 

special, 52 elevi și 3 profesori din liceele Nr. 10 și Nr. 11 din Galați au vizitat sera companiei „S.C. Gospodărire Urbană 
S.A.“ și au primit informații despre importanța florilor în viața noastră. 

Asociația Tehnopol Galați a organizat activități de curățenie în 3 licee din Galați: la 31 mai 2019, 51 elevi din școlile nr. 
2 și nr. 33 din Galați au curățat zona din jurul școlilor. La 6 și 7 iunie, evenimentele de curățenie au implicat 28 studenți 
de la Colegiul Alexandru Ioan Cuza și 46 elevi din liceul nr. 10 din Galați. 

 Ziua Internațională de Acțiune pentru Râuri  

La 14 martie 2019, Ziua Internațională de Acțiune pentru 
Râuri a fost marcată în raionul Ungheni prin organizarea 
diferitor activități la care au participat reprezentanții 
școlilor, grădinițelor de copii și colegiilor, cu un total de 80 
elevi și profesori. În cadrul evenimentelor, a fost organizată 
o masă rotundă privind chestiunile de mediu precum și 
jocuri interactive, s-au desfășurat o expoziție de desene și 
activități de curățenie. 
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Partenerul proiectului Asociația Tehnopol Galați a desfășurat un studiu privind situația actuală a managementului 

deșeurilor în municipalitățile selectate din Georgia și Moldova, în vederea introducerii reciclării și compostării deșeurilor. 

În acest scop, Rodion Amzu, expert la Asociația Tehnopol Galați, a efectuat o vizită de lucru în Georgia și Moldova, unde 

a avut întâlniri cu reprezentanții municipali precum și cu angajații companiilor municipale în domeniul managementului 

deșeurilor. 

După studierea și analiza situației actuale, au fost pregătite, de partenerul din România, două rapoarte care includ și 

recomandări pentru implementarea cu succes a separării și compostării deșeurilor în municipalitățile  și comunitățile mixte. 
 

            Instruiri pentru profesori  
 

În cadrul componentei educaționale a proiectului, în 
țările partenere au fost desfășurate instruiri pentru 
profesori pe temele: „Un râu curat – O Mare Neagră curată“ 
și „Abordări moderne privind managementul deșeurilor: 
Principiul 3R“. Pe durata instruirilor, profesorii s-au 
informat privind abordările europene în managementul 

deșeurilor, obligațiunile de mediu ale Georgiei și Moldovei în 
cadrul Acordului de Asociere cu Uniunea Europeană precum 
și principiul 3R al managementului deșeurilor, poluarea și 
protecția râurilor și Mării Negre. 

            Studierea situației actuale privind Managementul 
Deșeurilor în Georgia și Moldova 
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În Georgia s-au desfășurat în total 6 instruiri la care au participat 144 profesori. 

În Moldova s-au desfășurat 4 instruiri la care au participat 100 profesori. 
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 Tabăra de Vară -2019  
 

Kutaisi, Tabăra de Vară “Academia Reciclării” 
 

La 10 iulie, 2019, în cadrul proiectului “Râuri fără deșeuri pentru o Mare Neagră curată”, a luat startul Tabăra de Vară 
pentru tineri “Academia Reciclării” care a durat până la 25 iulie. La tabără au participat 32 elevi și studenți din școlile 
partenere din regiunea Imereti și Universitate. 

Zilele au fost pline de activități semnificative și cognitive. Tinerii au fost informați despre abordările moderne de 
management și generare a deșeurilor. Participanții au studiat abordările reciclării și au confecționat manual articole 
creative din deșeuri din plastic, textile și hârtie. De asemenea, au fost organizate un joc intelectual și o dezbatere privind 
problemele de mediu. 

O zi a taberei a fost destinată familiarizării cu procesele de prelucrare tehnologică a plasticului. În acest scop, a fost 
organizată o excursie cognitivă la fabrica de procesare a plasticului din Kutaisi. 

Tabăra de vară care a fost plină de activități interesante și cognitive, s-a încheiat cu un flash mob și un marș al 
studenților pe străzile centrale ale orașului Kutaisi cu mesaje ecologice pentru „Să protejăm râurile de poluare” și „Spune 
nu poluării cu plastic”. 
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Municipiul Ungheni. Tabăra de Vară “Tinerii locuitori ai municipiului Ungheni 
pentru un mediu curat” 

 
În perioada 8-12 iulie 2019, în municipiul Ungheni s-a desfășurat o Tabăra de Vară care a găzduit 30 tineri cu vârsta 

cuprinsă între 14 și 20 ani din municipiul Ungheni și 6 localități din vecinătate. Tabăra de Vară a fost plină de o varietate 
de activități captivante, cognitive și amuzante. Au fost desfășurate ateliere de lucru, pe parcursul cărora tinerii au învățat 
despre problemele și cauzele poluării Mării Negre și râului Prut, ei au fost informați despre principiul 3R de management 
al deșeurilor și au învățat cum să elaboreze planuri de acțiuni pentru protecția mediului. De asemenea, ei au vizitat Centrul 
de Sortare și Utilizare a Deșeurilor al ÎM „Ave-Ungheni”, unde s-au familiarizat cu procesul de sortare și utilizare a hârtiei 
și plasticului. 

Tinerii au participat la diferite jocuri, competiții sportive, au fost desfășurate concursuri de muzică, poezie și desen. Ei au 
creat articole noi din deșeuri din plastic, hârtie și textile. 

La finele Taberei, a fost organizat un flash mob  „Împreună pentru un mediu curat” și apoi tinerii au curățat zona 
adiacentă Centrului Cultural Multifuncțional „Regina Maria” din municipiul Ungheni. 
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Informații suplimentare pe  
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. 


