
PROIECT 

RÂURI FĂRĂ DEȘEURI PENTRU O MARE NEAGRĂ CURATĂ 

 
 

 

 

La 30 august 2018, a fost lansat proiectul „Râuri fără 

deșeuri pentru o Mare Neagră curată”, care este finanțat 

de POC Bazinul Mării Negre 2014-2020. 

Scopul proiectului este îmbunătățirea condițiilor de 

mediu, reducerea contaminării râurilor și Mării Negre, 

introducerea metodelor moderne de management al 

deșeurilor și creșterea conștientizării publice privind 

problemele de mediu. 

Proiectul implică patru parteneri din trei țări (Georgia, 

Moldova și România). Partenerul Lider al proiectului este 

Primăria orașului Kutaisi și partenerii sunt: Primăria 

municipiului Ungheni (Moldova), Asociația Tehnopol Galați 

(România) și Uniunea Oamenilor de Știință din Imereti 

SPECTRI (Georgia). 

Activitățile proiectului vor fi desfășurate în regiunea 

râurilor: Rioni (Georgia), Prut (Moldova) și Dunărea 

(România), care sunt surse destul de mari de poluare 

pentru Marea Neagră. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

Proiectul prevede: introducerea compostării deșeurilor 

verzi municipale în Kutaisi și crearea centrului de 

compostare precum și asigurarea colectării sortate a 

deșeurilor din plastic, sticlă, hârtie și metal. În orașul Poti, 

situat pe coasta Mării Negre de lângă confluența râului 

Rioni, va fi introdusă colectarea separată a surselor 

deșeurilor din plastic. Activități semnificative vor fi 

desfășurate și în alte municipalități situate în bazinul 

râului Rioni pentru facilitarea separarării și compostării. 

 

Colectarea deșeurilor municipale electrice și 

electronice va fi introdusă în municipiul Ungheni și raionul 

Ungheni (Moldova) precum și va fi facilitată și dezvoltarea 

compostării individuale. 

Pentru implementarea cu succes a abordărilor moderne 

privind managementul deșeurilor în Georgia și Moldova va 

fi utilizată experiența României ca Stat Membru UE. În 

special, va fi împărtășită practica existentă de separare, 

reciclare și compostare a deșeurilor în municipiul Galați. 

În cadrul proiectului, o atenție considerabilă va fi 

acordată activităților de creștere a conștientizării publice. 

In acest scop, vor fi implementate programe educaționale 

pentru diferite grupuri țintă în municipalitățile selectate 

din Georgia, Moldova și România privind problemele de 

protecție a mediului, abordările moderne legate de  

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

managementul deșeurilor și poluarea râurilor și Mării 

Negre, vor fi desfășurate instruiri, vor fi pregătite 

publicații, vor fi create lecții animate. 

Proiectul prevede organizarea diferitor evenimente de 

mediu legate de curățarea râurilor și coastei Mării Negre. 

Proiectul se va încheia în octombrie 2020. 

 

 

 
  

 

 

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. 

 

Buletin Informativ #1 

Proiect RÂURI FĂRĂ DEȘEURI PENTRU O MARE NEAGRĂ 
CURATĂ 

Granițe comune. Soluții comune. 



 

 
 
 

Partenerii proiectului au început implementarea proiectului prin ședințe de 

lansare cu actorii comunitari! 

In orașele implicate în proiect, au fost desfășurate ședințe de lansare, care au avut scopul de a informa 

actorii comunitari și diferiți reprezentanți ai publicului despre obiectivele și rezultatele așteptate ale 

proiectului. 

 

Kutaisi (Georgia) 

 
La 20 septembrie 2018, la Kutaisi a fost desfășurată 

ședința de lansare la care au participat Partenerul Lider, 

Primăria orașului Kutaisi și Partenerul proiectului Uniunea 

Oamenilor de Știință din Imereti “Spectri” precum și 

reprezentanții ONG-urilor locale, mas-media și alți actori 

comunitari. La ședință au participat și viceprimarii orașului 

Kutaisi, Nino Tvaltvadze și Iuza Ugulava. Prezentarea 

proiectului a fost făcută de coordonatorul proiectului, 

KetevanTskhakaia. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Galați (România) 

 
La 16 octombrie 2018, a fost desfășurată ședința de 

lansare la Galați (România) la care au participat membrii 

publicului din municipiul Galați și reprezentanții 

Partenerului Proiectului, Asociația Tehnopol Galați. 

Proiectul a fost discutat de Marius Humelnicu, city 

manager Galați, Ionuț Răzvan Mocanu, directorul executiv 

al Asociației Tehnopol Galați și co-coordonatorul 

proiectului, Laurențiu Drașovean. Trebuie de notat că la 

ședință a participat și delegația Partenerului proiectului – 

Primăria municipiului Ungheni (Moldova), condusă de 

Svetlana Ciobanu. 

Ungheni (Moldova) 

 
La 26 octombrie 2018, la Ungheni (Moldova) a fost 

desfășurată ședința de lansare la care au participat 

Alexandru Ambros, primarul municipiului Ungheni Lilia 

Bernic, viceprimar precum și Ludmila Guzun, președintele 

raionului Ungheni și reprezentanții întreprinderilor 

municipale, asociațiilor de locuințe privatizate, școlilor, 

ONG-urilor și mas-mediei locale. Prezentarea proiectului a 

fost făcută de co-coordonatorul proiectului, Svetlana 

Ciobanu. 
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Ședințele echipei proiectului 

 
 
 
 

 

Prima ședință a Grupului  

de Coordonare a Proiectului 

 

          Kutaisi (Georgia) 

 

 

În perioada 7-8 noiembrie 2018, a fost desfășurată 

prima ședință a Grupului de Coordonare a proiectului 

„Râuri fără deșeuri pentru o Mare Neagră curată”. La 

ședință au participat partenerii din România, Moldova și 

Georgia. Nino Tvantvadze și Iuza Ugulava, viceprimarii 

orașului Kutaisi au participat activ la această ședință. 

Ședința a avut scopul de a discuta așa chestiuni ca: 

rolul partenerilor de proiect în procesul de management și 

coordonare, activitățile primei etape, implicarea 

partenerilor și alte chestiuni relevante. 

Media locală a atras o atenție considerabilă asupra 

acestei ședințe. 

A doua ședință a Grupului de 

Coordonare a Proiectului 

 
Galați (România) 

 
La 25 februarie 2019, a fost desfășurată a doua ședință 

a Grupului de Coordonare a proiectului „Râuri fără deșeuri 

pentru o Mare Neagră curată”. La ședință au participat nu 

numai implementatorii cheie ai proiectului, dar și I. 

Ugulava, viceperimar al orașului Kutaisi și Ionuț Răzvan 

Mocanu, directorul executiv al Asociației Tehnopol Galați. 

Trebuie de notat că de această dată, ședința a fost 

organizată de partenerul proiectului, Asociația Tehnopol 

Galați (România). 

Pe durata ședinței, o considerabilă atenție a fost atrasă 

asupra chestinulor ce țin de sumarizarea activităților 

desfășurate de către partenerii proiectului la prima etapă, 

discutând provocările existente și planificarea activităților 

ulterioare. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Informație privind prima ședință a Grupului de Coordonare pe: https://www.youtube.com/watch?v=sgTSDB-y1CE 
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   ACTIVITĂȚILE PROIECTULUI 

 
Vizită de studiu în 

România 

 
În perioada 26-27 martie 2019, a fost desfășurată o 

vizită de studiu în municipiul Galați (România), inclusiv cu 

reprezentanții organizațiilor partenere din Georgia și 

Moldova. Această vizită de studiu a fost organizată de 

partenerul proiectului, Asociația Tehnopol 

Galați(România). 

O ședință utilă a fost desfășurată în oficiul companiei 

publice ECOSAL, unde implementatorii proiectului au avut 

oportunitatea să se familiarizeze cu abordările moderne 

privind managementul deșeurilor municipale care face ca 

sistemul de management al deșeurilor să fie mai efectiv.  
 

 
 
 

La 27-28 martie 2019, a fost desfășurată o instruire 
privind compostarea. 

 
1 martie 2019, ședință la Primăria municipiului 

Galați 
 
 

 

 

Prin exemplul municipiului Galați, participanții Vizitei 

de Studiu s-au familiarizat cu experiența organizării 

sistemelor municipale de separare și reciclare a deșeurilor 

și au vizitat centrul de sortare și compostare, punctele de 

colectare amplasate pe teritoriul orașului și depozitul de 

deșeuri din Galați. 
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Celebrarea Zilelor Mediului 

 
31 octombrie – Ziua Internațională de Acțiune a 

Mării Negre! 

 
 

Ziua Internațională de Acțiune a Mării Negre a fost 

sărbătorită la Kutaisi, care a fost marcată printr-o 

săptămână (27 octombrie - 2 noiembrie 2018). 

 
Activitățile dedicate Zilei Internaționale de Acțiune a 

Mării Negre au implicat activ școlile și Universitatea de 

Stat Akaki Tsereteli. 

 
La Departamentul de Tehnologiii Chimice și Ecologice al 

Universității de Stat Akaki Tsereteli a fost desfășurată o 

ședință cu elevii din școlile publice  din Kutaisi privind 

managementul durabil al resurselor de apă. 

 
Profesorul Emzar Gordadze a desfășurat o prelegere pe 

tema “Marea Neagră: Starea actuală și provocări”. 

 
A fost organizată o acțiune de desen privind mediul 

care a implicat elevii Școlii de Arte Giorgi Maisuradze și 

studenții Facultății de Inginerie Tehnică specializată în 

Design Aplicat de la Universitatea de Stat Akaki Tsereteli. 
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INFORMAȚIE PE INTERNET 

www.wmp.gewww.facebook.com/w
astefreerivers 

 

 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. 
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