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ÎN GEORGIA:
La concurs au participat 14 elevi din școlile partenere. Concursul s-a desfășurat în două etape: concurs intern

în școală, unde câștigătorul a fost desemnat de o comisie creată în școală și a doua etapă rezumativă finală. 50
desene au fost prezentate de școli. Elevii au participat activ și fericiți. Versiunile electronice ale lucrărilor de 
artă prezentate în ultimul tur au fost postate pe pagina de Facebook a proiectului. Concursul de desen a primit 
un total mai mare de 5000 „Like”. Lucrările învingătoare au fost desemnate de un juriu creat în cadrul concur-
sului. De asemenea, a fost desemnat desenul favorit al utilizatorilor de Internet, acesta a primit majoritatea 
voturilor – 399 „Like” pe Facebook. 

Concursul de desen “Să protejăm râurile și mările” a fost desfășurat în Georgia, Moldova și România, unde au
participat elevii din școli. Scopul acestui concurs a fost creșterea gradului de informare și conștientizare privind 
protecția mediului și abordările moderne în ceea ce privește deșeurile, în special, popularizarea protecției 
râurilor și Mării Negre utilizând metodele artei frumoase.

CONCURSUL DE DESEN “SĂ PROTEJĂM RÂURILE ȘI MĂRILE” 
ÎN GEORGIA ȘI MOLDOVA



INSTRUIRI PENTRU GRUPURILE ȚINTĂ DIN GEORGIA

ÎN MOLDOVA:

Concursul de desen a fost desfășurat în municipiul Ungheni, la care au participat elevii din școlile municipi-
ului Ungheni și 8 localități învecinate. În etapa finală au fost prezentate 54 desene. Prin desene, copiii au arătat 
grija lor pentru mediu, responsabilitatea și dragostea lor pentru natură.

La 27 februarie 2020, în cadrul proiectului „Râuri fără deșeuri pentru o Mare Neagră curată” a fost desfășurată 
instruirea cu tema „Strategia și abordările managementului modern al deșeurilor” destinată reprezentanților
organizațiilor neguvernamentale din Kutaisi. Participanții au fost informați despre angajamentele asumate de 
Georgia în domeniul managementului deșeurilor în concordanță cu Acordul de Asociere cu UE, principiul 3R al 
managementului deșeurilor, impactul asupra mediului de deșeuri, Strategia Națională pentru Managementul
Deșeurilor din Georgia, situația curentă și provocările privind managementul deșeurilor din Kutaisi. O atenție
deosebită a fost oferită problemelor ce țin de compostarea deșeurilor biodegradabile și construcției centrului de
compostare din Kutaisi. La finele instruirii s-a discutat despre problemele importante de mediu pentru Kutaisi.



În ciuda situației de urgență din Georgia, Moldova și România, echipa proiectului a reușit să se adapteze 
și a continuat să activeze sub motto-ul: Noi toți stăm acasă 

COVID-19 ȘI ACTIVITĂȚILE PROIECTULUI

 LECȚII ONLINE ÎN ȘCOLILE PARTENERE DIN GEORGIA

În ciuda situației de urgență provocată de COVID-19, proiectul, cu suportul școlilor partenere, a continuat
să implementeze programul educațional de mediu. Utilizând resursele de internet, elevii au primit materiale 
educaționale. În această situație, partenerul proiectului „Spectri” a pregătit un video tutorial special care a
fost folosit de profesorii din școlile partenere și executorii proiectului împreună cu filmele animate create în
cadrul proiectului. Merită de notat că elevii au fost activi și s-au implicat în ședințele online. În acest proces au
participat 25 școli publice din regiunea Imereti.

WEBINARE CU GRUPURILE ȚINTĂ

La 14 mai, a fost desfășurat un webinar pentru
jurnaliști cu tema „COVID-19 și starea mediului.” Vor-
bitorul cheie a webinarului a fost Avtandil Kvachak-
idze, șeful Observatorului Hidrometeorologic din 
Kolkheti a Agenției Naționale de Mediu din Georgia. 
Dumnealui a trecut în revistă impactul restricțiilor leg-
ate de COVID-19 asupra stării mediului și a prezentat 



„Ar fi bine dacă cetățenii ar refuza să călătorească cu automobilele personale o zi în săptămână și să treacă
la transportul public sau biciclete, sau pe jos.” a zis  A. Kvachakidze. La 15 mai, a fost desfășurat webinarul cu 
tema „ Provocările managementului deșeurilor periculoase în Georgia”. La webinar au participat reprezentanții
autorităților locale, școlilor și organizațiilor neguvernamentale din Kutaisi, Poti, Tskaltubo. Webinarul a pus în 
discuție așa probleme ca: trăsăturile și abordările managementului deșeurilor periculoase, statutul managemen-
tului deșerilor periculoase istorice în Georgia și reglementările curente și oportunitățile pentru managementul 
deșeurilor periculoase și specifice. Deșeurile periculoase reprezintă unul din cei mai mari poluanți ai mediului și
gestionarea lor în condiții de siguranță este o problemă actuală. Tsitsino Turkadze, specialist în managementul 
deșeurilor în proiect și Elene Gamkrelidze, ecologistul proiectului au prezentat la webinar prezentări relevante
la chestiunile discutate. 

Ca parte a proiectului, au fost desfășurate ședințe privind abordările moderne a managementului deșeurilor
cu așa grup țintă ca studenții universitari. Profesorii Universității de Stat Akaki Tsereteli și specialistul proiectu-
lui  Tsitsino Turkadze, au desfășurat o ședință online cu studenții pentru a discuta principiul 3R în managementul 
deșeurilor, problemele de colectare selectivă și reciclare a deșeurilor.

rezultatele monitorizării a Departamentului Național de Mediu din Tbilisi și Kutaisi. La webinar au participat 
peste 20 jurnaliști din regiunile Imereti, Samegrelo și Adjara.



CELEBRAREA ZILEI INTERNAȚIONALE A PĂMÂNTULUI!

Sunt deja 50 ani de când Ziua Internațională a Pământului a fost sărbătorită pentru prima data în Statele Unite.
De atunci, multe organizații și milioane de voluntari din 192 țări din întreaga lume participă în diferite activități 
ecologice. Datorită situației create de COVID-19, în acest an, în cadrul proiectului, această zi a fost celebrată sub
motto-ul “STAI ACASĂ! AI GRIJĂ DE MEDIU!’, care a inclus evenimente online cu participarea profesorilor, elevilor 
și părinților lor. Reprezentanții școlii partenere și centrului de tineret din orașul Tskaltubo au participat la acest
eveniment. Au fost create multe fotografii și colaje despre aceea cum avem noi grijă de mediul nostru de viață. De
asemenea, prin eforturile comune ale tinerilor a fost creat un almanah literar.  Prevalența pe scară largă a COVID-
19 ne-a arătat brusc atitudinea greșită a oamenilor pentru pământ, arătându-ne cât de multe daune provocăm
acestuia prin activitățile noastre neglijente și cât de mult suntem legați de aceasta.

„Azi, când întreaga lume este în calvar, noi, în mod special, simțim clar dragostea de viață, frumusețea lumii,
sensul și scopul existenței noastre pe pământ,” a spus Tinatin Cholokava, un elev din Școala Gvishtibi din orașul
Tskaltubo.

„La moment, pământul se odihnește de oameni deoarece coronavirusul a închis oamenii în casele lor. Ei nu mai
pot face rău pământului.”

https://www.facebook.com/282911395652828/videos/861118464391941/
https://www.etaloni.ge/geo/main/index/38371?fbclid=IwAR1u1EC6rCGdbU9SIinxR2gu7n3y3D1cv_

ahyzX5KVB_47btGe2xODvj58I



ȘEDINȚE ONLINE A ECHIPEI PROIECTULUI

La 13 mai 2020 a fost desfășurată o ședință online a reprezentanților echipei proiectului pentru a discu-
ta provocările și necesitățile provocate de COVID-19 și activitățile implementate de partenerii proiectului.
În ciuda situației curente, partenerii proiectului au reușit să utilizeze oportunități și resurse noi pentru a 
asigura implementarea activităților planificate în proiect.

URMĂTOAREA ȘEDINȚĂ A GRUPULUI DE COORDONARE

La 27 mai 2020 a fost desfășurată o ședință a grupului de coordonare a proiectului la care au participat 
reprezentanții partenerului lider, Primăria orașului Kutaisi (Georgia) și organizațiilor partenere: Primăria 
municipiului Ungheni (Moldova), Asociația TEHNOPOL GALAȚI (România), Uniunea Oamenilor de Știință
din Imereti „Spectri” (Georgia). Datorită circumstanțelor create de pandemia COVID-19, ședința a fost 
desfășurată online utilizând platforma ZOOM. La ședință au fost discutate activitățile implementate de
partenerii proiectului și necesitățile proiectului în contextul noilor provocări.



informacia internetSi

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