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Începem proiectul nostru comun

MARLENA: Eliminarea deșeurilor marine și fluviale Noua abordare BSB -
139

Şase parteneri din cinci ţări diferite şi-au unit resursele şi cunoştinţele pentru
implementarea proiectului MARLENA, fondat de Uniunea Europeană prin
intermediul ENI programul de cooperare transfrontalieră în Bazinul Mării Negre
2014-2020.

Această publicație a fost realizată cu ajutorul financiar al Uniunii 

Europene. Conținutul acestei publicații este responsabilitatea 

exclusivă a asociației Green Strandja și nu reflectă opiniileUniunii 

Europene.

Ce vei citi...
Despre MARLENA
Activitățile noastre
Ce plănuim să facem
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Despre MARLENA, eMS BSB139

PARTENERI

• Municipalitatea Demirkoy, Turcia (Partenerul lider);

• Asociația Zelena Strandja, Bulgaria (PP2);

• Asociatia Galati pentru Dezvoltare Durabila “Prut-Dunare” (FLAG Galati),  

Romania (PP3);

• Centrul de Consultanță Ecologică Cahul, Republica Moldova (PP4);

• Institutul de probleme de piață și cercetare economică și ecologică Academia 

Națională de Științe din Ucraina, Ucraina(PP5);

• Municipiul Malko Tarnovo, Bulgaria (PP6).

MARLENA are ca scop creșterea conștientizării

și educația publică cu privire la problemele de

deșeuri maritime, valoarea biodiversității și

protecția mediului pentru publicul țintă

precum tineri, turiști, antreprenori,

comunități locale și autorități, organizații

educaționale. O atenție deosebită se acordă

dezvoltării ecologice și comportamentului

responsabil și ecologic în rândul tinerilor.

Această publicație a fost realizată cu ajutorul financiar al Uniunii 

Europene. Conținutul acestei publicații este responsabilitatea 

exclusivă a asociației Green Strandja și nu reflectă opiniileUniunii 

Europene.



Buletin

informativ nr1

Decembrie 2018

Buletin informativ trimestrial al proiectului MARLENA
Hotare commune. Soluții comune. 

Activitățile noastre

Activitățile proiectului MARLENA sunt orientate către acțiuni comunitare
rezistente care implică populația locală în promovarea și implementarea
campaniilor transfrontaliere de curățare a coastei și râurilor din bazinul

Mării Negre și împărtășesc experiențe bune în acest domeniu în reducerea
și eliminarea poluării.

Am început cu întâlnirile noastre de lansare și conferințele de presă în fiecare

țară! Evenimentul de lansare a Proiectului MARLENA a avut loc pe arealul

Igneada, Demirkoy / Turcia, în perioada 15 - 16 septembrie 2018, cu participarea

tuturor partenerilor din proiect. Apoi a avut loc și prima ședință a comitetului de

conducere.

Această publicație a fost realizată cu ajutorul financiar al Uniunii 

Europene. Conținutul acestei publicații este responsabilitatea 

exclusivă a asociației Green Strandja și nu reflectă opiniileUniunii 

Europene.
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Activitățile noastre

Am început cu întâlnirile noastre de lansare și conferințele de presă în fiecare țară!

• Romania: Prima conferință de presă a avut loc pe 25.10.2018,

• Bulgaria: de către municipiul Malko Tarnovo a fost desfășurată pe data de 31.10.2018,

•Bulgaria: de Zelena Strandja, în timpul unui tur în muntele Strandzha 

desfășurat pe 02.11.2018,

• Ucraina: Pe 06.11.2018 a avut loc conferința de presă la Odessa, Ucraina,

• Moldova: Pe data de 09.11.2018 în satul Slobozia Mare, municipiul Cahul

Această publicație a fost realizată cu ajutorul financiar al Uniunii 

Europene. Conținutul acestei publicații este responsabilitatea 

exclusivă a asociației Green Strandja și nu reflectă opiniileUniunii 

Europene.
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Ce plănuim să facem

În lunile următoare până la sfârșitul lui 2019 intenționăm să realizăm 

un studiu pentru legislația locală și practici eficiente în gestionarea 

deșeurilor și scăderea gunoiului marin și fluvial.

De asemenea, fiecare partener de proiect va realiza conferințe cu 

părțile interesate locale și va fi organizată o conferință 

internațională în Ucraina.

În cadrul proiectului, fiecare partener a pregătit o listă cu părțile 

interesate locale și regionale, iar în februarie 2019 va realiza întâlniri 

locale de informare a părților interesate.

Anul viitor vom elabora și publica gjiduri „Cetățeni responsabili” 

pentru copii și studenți, turiști și vizitatori.

Vara vom începe cu curățarea campaniilor informaționale din Moldova, 

România și Ucraina cu coasta fluviului și mării.

Vara, în Bulgaria, vor fi organizate acțiuni eco și tabără ecologică 

internațională pentru tineri și copii.

Tabere ecologice locale în România, Turcia, Ucraina și Moldova. 

Municipiul Malko Tarnovo va realiza o campanie informativă.

Această publicație a fost realizată cu ajutorul financiar al Uniunii 

Europene. Conținutul acestei publicații este responsabilitatea 

exclusivă a asociației Green Strandja și nu reflectă opiniileUniunii 

Europene.
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Ce plănuim să facem

Partenerii bulgari și turci vor realiza lucrări de investiții în regiunile lor.

Municipalitatea Malko Tarnovo va

dezvolta un sistem separat de deșeuri

în Malko Tarnovo, Bulgaria.

Municipalitatea Demirkoy va realiza lucrări

de construcții la scară mică pentru

eliminarea dumpingului ilegal și a

depozitului de deșeuri în Demirkoy, Turcia.

Această publicație a fost realizată cu ajutorul financiar al Uniunii 

Europene. Conținutul acestei publicații este responsabilitatea 

exclusivă a asociației Green Strandja și nu reflectă opiniileUniunii 

Europene.



Municipalitatea Demirkoy, Turcia (Partener 

lider);

Bd. Igneada, Demirkoy / Kirklareli, Turcia

Telefon: 0090 288 681 6607

Fax: 0090 288 681 6607

E-mail: belediyeyaziisleri@gmail.com

Asociația Zelena Strandja, Bulgaria (PP2);

6, str. Ivan Vazov 8162 Malko Tarnovo-

Bulgaria 

Telefon: +359888830066

E-mail: info@zelenastrandja.com

Asociatia pentru Dezvoltare Durabila

„Prut-Dunare” (FLAG Galați), Galati România 

(PP3);

Eroilor 16 Str. 800119 Galați, România

Telefon: (+4) 0236 344 026Fax: (+4) 0236 344

026

E-mail: projecte@flagalati.ro

Centrul de Consultanță Ecologică din 

Cahul,

Republica Moldova (PP4);

21. Str Mateevici. 3900 Cahul -

Moldova

Telefon: +373 29 92 14 78

E-mail: cce_cahul@yahoo.com

Institutul de probleme de piață și economice

& Cercetări ecologice Academia Națională de 

Științe a Ucrainei, Ucraina (PP5);

Telefon: +38 (048) 725-14-65

Fax: +38 (048) 725-14-65

E-mail: ecolog.ok@ukr.net

Municipiul Malko Tarnovo, Bulgaria (PP6)

3, Malkotarnovska komuna Str. 8162 Malko 

Tarnovo, Bulgaria 

Telefon: +3595952 / 30-23

Fax: +3595952 / 30-23

E-mail: mt_kmet@mail.bg
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Parteneriat

Această publicație a fost realizată cu ajutorul financiar al Uniunii 

Europene. Conținutul acestei publicații este responsabilitatea 

exclusivă a asociației Green Strandja și nu reflectă opiniileUniunii 

Europene.

mailto:belediyeyaziisleri@gmail.com
mailto:info@zelenastrandja.com
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Partener lider de proiect:

Municipalitatea Demirkoy

Adresa: Bd. Igneada, Demirkoy / Kirklareli, Turcia

Telefon: 0090 288 681 6607

Fax : 0090 288 681 6607

E-mail: belediyeyaziisleri@gmail.com

Primar: Muhlis YAVUZ, primarul municipiului Demirkoy 

Coordonator: Ibrahim CEKIC (ibrahim.cekich@gmail.com)

Asistent expert tehnic: Semih ULAS 

(semihulas756@hotmail.com)
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Programul operațional comun Bazinului Mării Negre 2014-2020 

Editorul materialului: Municipiul Demirkoy -LP decembrie 2018

Programul operațional comun Bazinului Mării Negre 2014-2020 

este cofinanțat 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 realizată cu ajutorul financiar al Uniunii 

Europene. Conținutul acestei publicații este responsabilitatea 

exclusivă a municipalității Demirkoy și nu poate fi luată în niciun 

fel pentru a reflecta opiniile Uniunii Europene.

Această publicație a fost realizată cu ajutorul financiar al Uniunii 

Europene. Conținutul acestei publicații este responsabilitatea 

exclusivă a asociației Green Strandja și nu reflectă opiniileUniunii 

Europene.
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