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Eliminarea deșeurilor marine și
fluviale Noua abordare- MARLENA
BSB - 139
MARLENA
Un proiect de cooperare
transnațională care crește gradul
de conștientizare a publicului cu
privire la problemele de deseuri
maritime, accentuând
biodiversitatea și mediul marin.
MARLENA
Proiectul își propune să creeze
progrese în ceea ce privește
prosperitatea comună,
vecinătatea bună și râurile și
marea curata în zonele protejate
ale țărilor partenere din bazinul
Mării Negre.

MARLENA
Este inițiativa comună a
parteneriatului împotriva poluării
existente în bazinul Mării Negre,
la nivelul apelor interioare, ariilor
protejate și rezervațiilor naturale.
Toate cele 5 regiuni țintă (Turcia Demirkoy, Galați, Sud-Estul
României, Bulgaria Regiunea
Strandja și Malko Tarnovo,
Republica Moldova - Cahul și
Ucraina - Regiunea Odessa) sunt
situate în Bazinul Mării Negre și
au o bogată diversitate biologică,
ecologică și potențial turistic
ridicat.

MARLENA
Șase parteneri din 5 țări
diferite își combină resursele și
cunoștințele, profitând de
oportunitatea oferită de
Programul Operațional Comun
Bazinul Mării Negre 2014-2020
în cadrul Instrumentului
european de vecinătate pentru
a atinge obiectivul comun
„râuri și mări curate”.

Proiectul MARLENA BSB139
este o valoare adăugată la
lupta împotriva poluării, în
special cu plastic, ca gunoi, în
corpurile de apă.
Al cincilea Buletin informativ
este dedicat activității
„Conferinței tematice”
dezvoltată în cadrul
proiectului MARLENA
(A.T1.4 și D.T1.4.1).

Această publicație a fost realizată cu ajutorul financiar al Uniunii Europene.
Conținutul acestei publicații este responsabilitatea exclusivă a asociației
Pentru Dezvoltare Durabila “Prut-Dunare” Galati și nu reflectă opiniile
Uniunii Europene.
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ACTIVITĂȚI RAN în perioada 17 august 2019 - 16
decembrie 2019 FLAG Galați România, PP3
Conferința tematică a unei zile (A.T1.4 cu D.T1.4.1)
Ziua românească dependentă de „Conferința
tematică” a fost o ocazie specială pentru PP3 de a
anunța la sfârșitul perioadei de raportare
principalele realizări ale anului 2019. Pe 16
decembrie 2019, la Complexul Muzeal al Științelor
Naturii din Galați - a avut loc “Conferinta Tematica”
romaneasca cu un stand care prezintă rezultatele
proiectului.

Evenimentul a supus analizei Ghidului de bune
practici privind gestionarea deșeurilor, a
prezentat rezultatele zilei de curățare și a altor
activități implementate de FLAG Galați în 2019.
Această activitate a fost organizată pentru a
sumariza toate activitățile anului și pentru a
prezenta Ghidul care a fost tipărit în limba română.
La eveniment au participat 39 de persoane (29 de
femei și 10 bărbați).

Această publicație a fost realizată cu ajutorul financiar al Uniunii Europene.
Conținutul acestei publicații este responsabilitatea exclusivă a asociației
Pentru Dezvoltare Durabila “Prut-Dunare” Galati și nu reflectă opiniile
Uniunii Europene.
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D.T1.4.2 - Masă rotundă internațională în Ucraina. Au participat Pp3 D.T1.4.2 - Masă rotundă
internațională din Ucraina cu 3 părți interesate relevante: doamna Carmen COSTACHE de la Asociația
Galați de Cooperare Transfrontalieră "Euroregiunea Dunării de Jos" - Deșeuri marine pe Dunăre, doamna
Liliana CORNEA de la Garda Națională de Mediu - strategia UE pentru plastic în contextul economiei
circulare și domnul Gabriel Cristian GHEORGHE de la ministrul fondurilor europene - Direcția regională a
infrastructurii Galați - Regiunea Sud-Est - „Sistem integrat de gestionare a deșeurilor în România
Regiunea Sud-Est ". Prezentările lor au fost documentate, interesante și au trezit interesul publicului.

FLAG Galați a organizat 2 activități ECO-CAMP
care acoperă D.T3.5.1 și D.T3.5.2. Cele două
activități au fost organizate la Lacul Zatun (28
septembrie 2019) și Lacul Brates (13 octombrie
2019). A doua eco-tabără a fost amânată din
cauza vremii nefavorabile din Galați. În cadrul
acțiunii A.T3.5 „Organizarea Eco_Camps în
România”, au fost planificate o serie de activități
care vor combina explicații teoretice despre
comportamentul ecologic și responsabil, despre
biodiversitate, despre tipurile de deșeuri care
afectează mediul natural cu

activități practice de explorare, jocuri și acțiuni
menite să conducă la protecția mediului (apă,
aer, sol, floră și faună). Activitatea „ECO_CAMP
în România” organizată de PP3 - Asociația pentru
Dezvoltare Durabilă „Prut - Dunărea” Galați
(FLAG Galați) în cadrul proiectului MARLENA
BSB139 își propune să sensibilizeze generația
tânără despre impactul negativ pe care poluarea
îl are asupra mediului și consolidează un
comportament responsabil în natură. La
evenimentul din Zatun au participat un număr
de 11 persoane și la Brates 12 persoane.

Această publicație a fost realizată cu ajutorul financiar al Uniunii Europene.
Conținutul acestei publicații este responsabilitatea exclusivă a asociației
Pentru Dezvoltare Durabila “Prut-Dunare” Galati și nu reflectă opiniile
Uniunii Europene.
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PP3 a fost invitat să participe la conferința internațională „Post-2020: acțiune locală într-o lume în
schimbare”, între 3-4 decembrie, Bruxelles. FLAG Galati, PP3 a participat la CLLD # 2020 la secțiunea
„GOING GREEN” - FLAG Galati și MARLENA PROJECT au primit „Cel mai bun proiect care sprijină
tranziția ecologică”, Bruxelles decembrie 2019.
Flag Galati și MARLENA BSB139 au fost acordate de dl Virginijus Sinkevičius Comisarul european
pentru mediu, oceane și pescuit.

Această publicație a fost realizată cu ajutorul financiar al Uniunii Europene.
Conținutul acestei publicații este responsabilitatea exclusivă a asociației
Pentru Dezvoltare Durabila “Prut-Dunare” Galati și nu reflectă opiniile
Uniunii Europene.
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Conferință în Demirkoy Turcia:
LP - Demirköy Municipality a organizat o
conferință cu părțile interesate locale pe tema:
Împărtășirea celor mai bune practici în
gestionarea deșeurilor la 10.09.2019 la
Demirkoy - Turcia.
La întâlnire au participat mulți reprezentanți ai
instituțiilor locale ca Direcția de Mediu din
Kirklareli, Direcția Parcului Național Longoz din
Igneada, Kirklareli, Departamentul Port din
Igneada, Kirklareli, Direcția specială a investițiilor
locale în Kirklareli etc.

În cadrul întâlnirii, instituțiile locale și-au
prezentat practicile în gestionarea deșeurilor.
De asemenea, în cadrul întâlnirii au fost
prezentate cele mai bune practici din Turcia și
din celelalte țări participante la proiecte în
gestionarea și reciclarea deșeurilor.
Participanții au primit Ghidul celor mai bune
practici în limba turcă, cu cele mai bune
practici prezentate din 5 țări diferite ale
proiectului.

Această publicație a fost realizată cu ajutorul financiar al Uniunii Europene.
Conținutul acestei publicații este responsabilitatea exclusivă a asociației
Pentru Dezvoltare Durabila “Prut-Dunare” Galati și nu reflectă opiniile
Uniunii Europene.
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Conferința tematică „Bune practici de gestionare a deșeurilor și rezultate ale sondajelor din regiunea
Mării Negre” a avut loc pe 26 august 2019 la Burgas. 26 de participanți au fost informați despre studiile
efectuate pe poluanții majori și despre cum se poate reduce poluarea în regiunile partenere.
Lectorii și părțile interesate invitate de Zelena Strandja au participat la masa rotundă și și-au prezentat
experiența în organizarea de acțiuni eco în Parcul Natural Strandja, lacurile Burgas și campanii de
sensibilizare vizate tinerilor din regiunea Burgas.
O conferință tematică de o zi
cu 41 de participanți a fost
organizată pe 21.08.2019 la
Malko Tarnovo, Bulgaria.
Rezultatele
analizei
și
prelegerilor au fost prezentate
la
conferința
tematică,
împreună cu un ghid privind
bunele practici în domeniul
gestionării deșeurilor și, în
special, cu privire la poluarea
nereglementată a râurilor și
bazinelor de apă.

Această publicație a fost realizată cu ajutorul financiar al Uniunii Europene.
Conținutul acestei publicații este responsabilitatea exclusivă a asociației
Pentru Dezvoltare Durabila “Prut-Dunare” Galati și nu reflectă opiniile
Uniunii Europene.
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Conferință tematică (Odesa, Ucraina) - Institutul de probleme de piață
și Cercetări economice și ecologice ale Academiei Naționale de Științe
din Ucraina (IMPEER) - PP5
Evenimentul a avut loc pe 17 septembrie 2019
și s-a desfășurat în Sala de conferințe „ChasPik”
(str. Henuezka nr. 1, Odesa, Ucraina. Cu această
ocazie, rezultatele analizei au fost prezentate la
conferința tematică împreună cu un ghid
privind bunele practici în domeniul gestionării
deșeurilor și în special în ceea ce privește
poluarea nereglementată a râurilor și bazinelor
de apă.
Subiectele abordate în cadrul conferinței au
fost:
• Prezentarea proiectului „
Noua abordare pentru eliminarea deșeurilor marine
și fluviale-MARLENA BSB 139 ",
• Prezentarea rezultatelor proiectului pentru anul
de lucru (Ucraina),
• Strategia națională de gestionare a deșeurilor.
Dezvoltarea planurilor regionale de gestionare a
deșeurilor. Prezentarea programelor de stat
pentru monitorizarea apei (Ordinul Agenției de
Stat a Apelor din 11 iunie , 2019 (nr. 336 „La
aprobarea programelor de monitorizare a apei”).
Acțiuni de protecție a apei ca modalitate de
protecție împotriva înfundării rezervoarelor,
• Prezentarea proiectului „Strategia zero deșeuri realizarea statutului favorabil de mediu”
BSB_257, finanțat de operațiunea comună
Programul „Bazinul Mării Negre 2014-2020”,

• Metodologia de dezvoltare a programelor de
educare a mediului în conformitate cu standardele
europene,
• Rolul
ONG-urilor
în
promovarea
unei
științeabordarea eliminării poluării marine și
fluviale în condiții moderne, poluarea marină și
fluvială.
• Statul plajelor Odesa, capacitate îmbunătățită
pentru gestionarea eficientă a deșeurilor în zona
euroregiunii „Dunărea de Jos” (orașul curat) din
programul EaPTC Moldova - Ucraina,

Contribuția proiectelor internaționale UE
EMBLAS-Plus și MARLITER la abordarea
problemelor regionale din bazinul Mării Negre

La eveniment au luat parte 21 de participanți.
Deciziile luate în cadrul evenimentului:
rezultatul Conferinței tematice este crearea
unui grup de lucru și elaborarea unei rezoluții
cu privire la tratarea plajelor din Odesa pentru
a reduce poluarea mării și râurilor. Rezoluția
dezvoltată ar trebui să fie înaintată spre
aprobare ședinței Consiliului Local Odesa.

Această publicație a fost realizată cu ajutorul financiar al Uniunii Europene.
Conținutul acestei publicații este responsabilitatea exclusivă a asociației
Pentru Dezvoltare Durabila “Prut-Dunare” Galati și nu reflectă opiniile
Uniunii Europene.
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Evenimentul a avut loc în perioada 20 - 21
septembrie 2019 și a fost organizat pe Reception
House 2, banda Sanatornyi, Odesa, Ucraina.
Scopul mesei rotunde este de a prezenta
rezultatele studiilor realizate în țările partenere
ale proiectului, precum și de a discuta despre
monitorizare.

IMPEER va crea un grup de lucru și elaborarea
unei rezoluții privind tratarea plajelor din Odesa
pentru a reduce poluarea mării și râurilor.
Rezoluția dezvoltată ar trebui să fie înaintată
spre aprobare ședinței Consiliului Local Odesa.

La eveniment au participat delegații din Turcia,
România, Bulgaria, Ucraina și Moldova cu
diferite subiecte care conduc la măsuri eficiente
de reducere a poluării pe acele zone. Au fost
prezentate diferite tipuri de „poluare” care au
nevoie de măsuri diferite de reducere și
eliminare.
În urma mesei rotunde, partenerii și părțile
interesate au avut posibilitatea să facă schimb
de practici de gestionare a deșeurilor.

Această publicație a fost realizată cu ajutorul financiar al Uniunii Europene.
Conținutul acestei publicații este responsabilitatea exclusivă a asociației
Pentru Dezvoltare Durabila “Prut-Dunare” Galati și nu reflectă opiniile
Uniunii Europene.
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Parteneriat
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

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

Asociația Zelena Strandja,
Bulgaria (PP2);
6, str. Ivan Vazov 8162 Malko
Tarnovo-Bulgaria
Telefon: +359888830066
E-mail: info@zelenastrandja.com

Centrul de Consultanță Ecologică din
Cahul,
Republica Moldova (PP4);
21. Str Mateevici. 3900 Cahul Moldova
Telefon: +373 29 92 14 78

E-mail: projecte@flagalati.ro

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

Această publicație a fost realizată cu ajutorul financiar al Uniunii Europene.
Conținutul acestei publicații este responsabilitatea exclusivă a asociației
Pentru Dezvoltare Durabila “Prut-Dunare” Galati și nu reflectă opiniile
Uniunii Europene.
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Asociatia pentru Dezvoltare Durabila
„Prut-Dunare” Galați

Programul operațional comun Bazinului Mării Negre 2014-2020 Editorul materialului: Asociatia pentru Dezvoltare
Durabila „Prut-Dunare”, Martie 2020.
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 Asociatia pentru Dezvoltare Durabila
„Prut-Dunare” 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
Pentru Dezvoltare Durabila “Prut-Dunare” Galati și nu reflectă opiniile
Uniunii Europene.

