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La Chişinău va fi organizat în perioada 29-30 August reuniunea de lansare a proiectului  

REŢEAUA PENTRU PROMOVARE SISTEMELOR NATURALE DE PURIFICARE 

”WASTENET” finanţat de Programul Regional Marea Neagră Uniunii Europene în cadrul celui 

de-al 2-lea apel pentru propuneri. 

 

Reuniunea va fi găzduită de către ECO-TIRAS, care este partenerul din Moldova într-un 

consorţiu ce include 9 parteneri din 7 ţări.  

 

WASTENET este o reţea de acţiuni conjugate, care are drept scop motivarea publicului cît mai 

larg, inclusiv autorităţile locale şi regionale, din ţările riverane Mării Negre (România, Georgia, 

Moldova, Armenia, Ucraina, Turcia şi Grecia) să dezvolte şi să aplice Sisteme Naturale de 

Epurare (SNE), în special Zonele Umede Construite (ZUC), pentru epurarea apelor reziduale din 

comunităţile rurale îndepărtate. 

 

Condus de Întreprinderea municipală de apă şi canalizare din Kavala, Grecia şi cu un buget de 

peste 630.000 euro, Consorţiul WASTENET va întreprinde în următorii doi ani o serie de 

activităţi majore concepute pentru a evalua situaţia actuală, elaborarea unei strategii de 

comunicare şi de a crea reţele locale pentru a promova utilizarea Sistemelor Naturale de Epurare 

în domeniul gestionării deşeurilor. 

 

Este de aşteptat că dezvoltarea unei abordări comune ecologic-prietenoase a gestionării 

deşeurilor în regiunea Mării Negre va avea un impact benefic deosebit de important asupra 

comunităţilor rurale, ceea ce este deosebit de binevenit în aceste vremuri cînd coeziunea 

teritorială a devenit o problemă majoră. 

 

Georgios Sylaios, coordonator ştiinţific al proiectului şi profesor la Universitatea Democrit a 

Traciei din Grecia, consideră că "Sistemele Naturale de Epurare reprezintă astăzi o opţiune cu 

adevărat viabilă capabilă să ofere soluţii necesităţilor comunităţilor rurale locale, să favorizeze 

cooperarea lor cu purtătorii regionali de cunoştinţe şi să ajute la combinarea protecţiei mediului 

ambiant cu îmbunătăţirea calităţii vieţii pentru mii de oameni, ele sînt un mod practic de 

promovare a acquis-ului comunitar". 

 

La rîndul lui, Christos Tsochataridis, Preşedintele DEYAK, instituţie de utilităţi publice din 

Kavala, Grecia, care conduce Parteneriatul, a subliniat angajamentul de a sprijini efortul de a 

transforma această cooperare într-un "parteneriat mai extins şi durabil într-o zonă mai largă a 

bazinului Mării Negre". 

 

Ilia Trombiţki de la Eco-TIRAS a declarat că este de aşteptat că proiectul va avea un impact 

pozitiv asupra minimizării poluării de azot în apele terestre şi de suprafaţă în Moldova şi în 

întreaga regiune a Mării Negre, precum şi a mării însăşi. 


