Formular de aplicare
Sumar

Denumirea proiectului

Creșterea nivelului de conștientizare publică privind managementul
deșeurilor municipal solide în regiunea de Nord-Vest a Mării Negre
(Mai puține deșeuri la Marea Neagră)

Aria de acoperire

Republica Moldova, Jud. Galați - România, reg. Burgas - Bulgaria, reg.
Odesa - Ucraina

Numele aplicantului

Centrul Regional de Mediu Moldova (REC Moldova)

Parteneri

•
•
•
•

Centrul de Consultanță Ecologică Galați, România
Asociația “Europe and We”, Bulgaria
Centrul de Consltanță Ecologică Cahul, Republica Moldova
Asociația Obștească “CUTEZĂTORUL”, Republica Moldova

Termen de
implementare

18 luni

Obiective

Obiectivul general a proiectului este de a întări relațiile de
parteneriat și de cooperare transfrontalieră prin susținerea dezvoltării
economice durabile în zona Mării Negre. Proiectul își propune să
contribuie la "o dezvoltare economică și socială durabilă mai puternică
a țările cu ieșire la Marea Neagră".
Aceste obiective vor fi atinse prin promovarea practicilor de
gestionare a deșeurilor municipale solide în conformitate cu
directivele UE și Ghidul metodologic de gestionare a deșeurilor
elaborat de Comisia Europeană.
Obiectivele specifice ale proiectului sunt:
•
•

Recucerea volumului de deșeuri solide la platformele de gunoi
în zonele vizate prin proiect
Îmbunătățirea stării factorilor de mediu în raza de acoperire a
proiectului

Aceste obiective vor fi atinse prin promovarea colectării separate a
deșeurilor municipale solide, precum și prin activități educaționale
planificate pentru grupurile țintă și beneficiarii finali.

Grupurile țintă

Beneficiarii finali
Rezultatele estimate

•
•
•
•

Administrația Publică Locală
Instituțiile de învățământ (universități și școli)
Instituțiile responsabile pentru gestionarea deșeurilor
Fermieri

•

Populația locală

Principalele rezultate scontate:
• Consolidarea capacităților administrației publice locale în
regiunile țintă ale proiectului pentru a îmbunătăți
managementul deșeurilor municipale solide
• Informarea populației cu privire la cele mai bune practici cu
privire la gestionarea deșeurilor munisipale solide în regiunile
țintă ale proiectului
• Crearea rețelei de experții în domeniul deșeurilor munisipale
solide în regiunea de nord-vestul a Mării Negre
Rezultatele proiectului sunt următoarele:
• Elaborarea ghidului de bune practici in managementul SMW în 3
limbi ale țărilor implicate în proiect
• Editarea broșuri cu privire la colectarea separată a SMW și
compostare a deșeurilor organice
• Postere pe management SMW
• Elaborarea hărților cu identificarea haldelor ilegale de
depozitare a deșeurilor pentru Republica Moldova, jud. Galați
din România, reg. Burgas din Bulgaria
• Construirea platformelor de compostare a deșeurilor organice și
vegetale în țările țintă ale proiectului
• Organizarea a 2 conferințe regionale

Activități

•
•
•

Consolidarea capacităților administrației publice locale privind
gestionarea deșeurilor municipal solide
Creșterea nivelului de conștientizare publică privind
managementul deșeurilor munisipale solide
Vizibilitatea activităților Proiectului

