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MARLENA: Marine and River Litter Elimination 
 New Approach, BSB – 139 

Implicarea actorilor locali și a tinerilor în activități de 
ecologizarea a mării și apelor interioare

Evenimentele și activitățile realizate în cadrul proiectului MARLENA 
contribuie la sporirea gradului de conștientizare și educație publică cu 
privire la problemele majore ale deșeurilor maritime, valoarea 
biodiversității și protecția mediului pentru publicul țintă precum tineri, 
turiști, mediu de afaceri, comunități locale și autorități, organizații 
educaționale. O atenție deosebită este acordată dezvoltării cetățeniei 
ecologice și responsabile și comportamentului ecologic în rândul tinerilor.
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Eco-actions în Bulgaria - sporirea 
conștientizării publicului în Primăvara  2019

Voluntarii Green

Strandja au ecologizat 4 teritorii și au
adunat mai mult de 1,5 tone de 

deșeuri de-a lungul coastei Black Sea ,

Sud EstBulgaria 

2 eco acțiuni cu 
participarea studenților,
turiștilor, cetățenilorau 
fost organizate în Bulgaria

03 Mai 2019

”Cleaning eco action” a 
zonelor Maslen nos Cape,

Mirius Beach și Shell

Beachîn apropierea 
orașului Primorsko - 39

participanți.

26 Iunie 2019

Ecologizarea zonelor 
greu accesibile de pe 
plaje Ahtopol până la 
Veleka - 20 participanți.



This publication has been produced with the financial assistance of the European Union. The 
contents of this publication are the sole responsibility of  Green Strandja association and can in no 

way be taken to reflect the views of the European Union. 

 A quarterly newsletter of the MARLENA project 

Common borders. Common solutions. 

3 rd newsletter, 
August 2019 

Cooperarea și diseminarea bunelor practici 
privind managementul deșeurilor in

regiunea Mării Negre

Kirklareli Local Government Union of 

Construction and Operation of Solid 

Waste Facilities (KIRK KAB), Turkey 

Fiecare dintre noi produce deșeuri: acasă,

la școală, la birou/muncă, pe stradă.

Prin urmare, reușita sistemului de 
gestionare a deșeurilor depind în principal 

de gradul de responsabilitate și 
conștientizare a utilizatorilor săi - de noi.

Ghidul de Bune Practici în Managementul Deșeurilor 
în Bazinul Mării Negre prezintă buna guvernanță, 
practicile și abordările autorităților locale, mediului 
de afaceri și ONG-urilor din Turcia, Bulgaria,

România, Moldova, Ucraina.

Se concentrează pe abordări și proiecte care 
duc la reducerea deșeurilor din mări și râuri, 
ape interioare, precum și introducerea de 
sisteme de colectare selectivă a deșeurilor și 
proiecte care fac trecerea de la „abordarea” 
deșeurilor la gestionarea materiilor prime.

Pentru a atinge aceste obiective, este 
necesară schimbarea organizării 

colectării deșeurilor, lansarea unei 
campanii educaționale eficiente, 

precum și investiții sigure.
Zero waste project, Ministry of 

Environment and Urbanization, 

Turkey 
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Consultare Publică asupra ”GUIDE of

BEST PRACTICES ON WASTE MANAGEMENT 

în Galati, Romania

Consultare publică organizată la  Galati 
timp de  3 zile între 20 și 22 Iunie 2019

Participanții la eveniment au salutat 
efortul parteneriatului MARLENA de a oferi 
instrumente de lucru sustenabile pentru 
Managementul Deșeurilor și au lăudat inițiativa 
MARLENA de a sprijini conștientizarea cetățenilor 
cu privire la plasticul care sufocă mediul 
natural ... 

Pentru a atinge prioritățile stabilite în 
strategia europeană pentru materialele 
plastice într-o economie circulară, au fost 
propuse un set de măsuri structurate în 
Bulgaria și România pe următoarele teme 
prioritare:
• Îmbunătățirea aspectelor econimice și
calitatea reciclării materialelor plastice - proiectare 
cu potențial de reciclare; stimularea cererii de 
materiale plastice reciclate; o colectare și sortare mai 
bună și mai armonizată.

• Reducerea deșeurilor de plastic și
eliminarea lor pe domeniul public: 
prevenirea generării deșeurilor de plastic 
în mediu prin reducerea utilizării 
articolelor de unică folosință și reducerea 
deșeurilor marine; stabilirea unui cadru 
de reglementare clar pentru materialele 
plastice cu proprietăți biodegradabile; 
reglarea micro-plasticelor;•

Orientarea către inovare și  investiții în soluții 
ale economiei circulare

• Valuing action globally.

Sistem Integrat de Waste Management

realizate în Bulgaria și Romania sunt 
prezentate în Ghidul de bune practici.

Vizită de lucru în arealul FLAG AREA

în cadrul evenimentului Consultare 
publică la Galați
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Proiectarea, producerea și diseminarea materialelor 
care crește responsabilități și conștientizare 

Ghidul a fost tipărit în bulgară de către municipalitatea Malko Tarnovo în 1000 
de exemplare și difuzat între instituțiile locale și participanții la evenimentele 
desfășurate până în prezent în Bulgaria

Ghidul de Bune practici privind Managementul Deșeurilor iîn Bazinul Mării 
Negre a fost tradus în limbile bulgară, turcă, română și ucraineană.

”A fi cetățean 
responsabil” este un ghid 

privind poluarea apei 
dedicat tinerilor, turiștilor 
și comunităților locale. A 
fost proiectat și tipărit în 

5 limbi de CCE Cahul, 
Moldova și diseminat în 

regiunea BSB.
Eco-camp organizat în arealul  

Petrovaniva, Bulgaria 
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