
Proiect „Parteneriat împotriva deșeurilor pentru zonele rurale verzi” 

Scop:   
Îmbunătățirea calității mediului și reducerea poluării râurilor din zonele rurale prin 
sprijinirea introducerii unei practici moderne de gestionare a deșeurilor și de sporire a 
sensibilizăriii aspra mediului înconjurător, prin cooperare transfrontalieră și parteneriatul 
intersectorial în Georgia, Armenia, Moldova și România 
 

Obiective:  
 - Creșterea capacității comunităților rurale selectate din Georgia, Armenia și Moldova prin 

împărtășirea și introducerea abordărilor și experienței europene  a principiului 3R de 
management al deșeurilor 

- Dezvoltarea cooperării transfrontaliere și parteneriatului intersectorial pentru 
protecția împotriva poluării, sensibilizarea publicului și educația de mediu în zonele 
rurale din Georgia, Armenia, Moldova și România. 

 

Rezultate: 
 

 
- Experiență și cele mai bune practici ale UE de separare / reciclare a deșeurilor în 

zonele rurale împărtășită 
- Colectarea plasticului și a hârtiei în 7 comunități rurale din municipiile Tskaltubo și 

Khoni (Georgia) și 4 comunități rurale din municipiile Dilijan și Vanadzor (Armenia) 
introdusă 

- Colectarea plasticului și aluminiului în zonele turistice ale municipiului Tskaltubo 
introdusă 

- Punct de Consultare și Educație privind reciclarea în Ungheni (Moldova), pentru 
introducerea experienței de separare a deșeurilor orașului Ungheni în comunitățile 
rurale din raionul Ungheni înființat 

- Compostare în comunitățile rurale selectate din Georgia, Armenia și Moldova 
promovată 

- Program de educație anti - Deșeuri privind problema deșeurilor fluviale și marine și 
principiul 3R de gestionare a deșeurilor în Georgia, Armenia, Moldova și România 
implementat 

- Instruiri privind principiului 3R de gestionare a deșeurilor pentru grupurile țintă 
desfășurate 

- Publicații despre deșeurile din râuri și gestionarea modernă a deșeurilor elaborate 
- Evenimente Clean Up în Georgia, Armenia, Moldova și România desfășurate 
- Tabere eco de vară pentru tineret în Georgia și Moldova desfășurate 
- Forumuri naționale privind zonele rurale fără deșeuri din Georgia, Armenia, Moldova 

și România organizate și desfășurate 
- Rețele transfrontaliere „Zonele Rurale fără Deșeuri” cu participarea reprezentanților 

Georgiei, Armeniei, Moldovei și României înființate 
- Campania de informare în Georgia, Armenia, Moldova și România organizată și 

desfășurată 
- Plan de gestionare a deșeurilor municipale din Dilijan (Armenia) elaborat 
- Plan local de acțiune pentru mediu a municipalitățile Tskaltubo și Khoni (Georgia) 

elaborat 
- Acorduri de înfrățire între municipalitățile implicate în proiect semnate. 
 

Finanțator: 
Proiectul este finanțat de Uniunea Europeană prin intermediul Programului operațional 
comun Bazinul Mării Negre 2014-2020 
 

Durata: 24 luni 

Buget Ungheni:  140 300,00 EURO 

 


