
 

 

 

 

 

 

Press Release 
“Protecting streams for a clean Black Sea by reducing sediment and litter pollution 

with joint innovative monitoring and control tools and nature-based practices” 
 
The project “Protecting streams for a clean Black Sea by reducing sediment and litter pollution 
with joint innovative monitoring and control tools and nature-based practices (BSB963)” with the 
acronym “Protect-Streams-4-Sea” started on July 20th 2020. The total duration of the project 
will be 36 months. 
The project is funded under the EU INTERREG IV “Black Sea Basin Joint Operational Programme 
2014-2020” framework. The total budget of the project is 907,135.00 € where the EU 
contribution is 834,543.41 €. 
The lead partner is the International Hellenic University legal successor to the Technologiko 
Ekpedeftiko Idryma Anatolikis Makedonias kai Thrakis. Four more institutions from the Black Sea 
Region are involved. Specifically, Buzau-Ialomita Water Administration from Romania, Young 
Foresters Union NGO from Armenia, Eco-TIRAS International Association of River Keepers from 
Republic of Moldova, and Artvin Coruh University from Turkey. Living along a common Sea, 
requires for the sustainable water management, the surrounding countries to adopt common 
methods and practices. This is one of the main strengths of the project since it has partners 
from five different countries and the activities take place in all participating countries. 
The overall objective of “Protect-Streams-4-Sea” is the environmental protection and reduction 
of pollutants and litter in Black Sea. This will be done by focusing on the inland pollutants and 
litter, specifically from the rivers and their watersheds that end in the Black Sea. To achieve 
this, a joint monitoring program on these pollutants and litter will be established to promote the 
coordination of environmental protection and joint reduction of pollutants and litter through the 
adoption of best management practices. This will help lead to the sustainable growth and 
improve the welfare of the people of the region. 
The public awareness event - the Youth Summer School "Dniester-2022" was organized by the 
International Association of River Keepers "Eco-Tiras" from July 8 to 17, 2022, in the Village of 
Molovata Noua, Dubasari district, on the left bank of the Dniester River. It was attended by 70 
young people (aged 15-21), with an equal representation of the left and right banks. The idea of 
the school was to disseminate knowledge about the state of the Dniester River and its basin, 
with particular attention to the problems of pollution of both the Dniester itself and the Black 
Sea. The participants got acquainted with the problems faced by the Dniester and the 
inhabitants of its basin - climate change, hydro construction, pollution from municipal 
wastewater, products of coastal and water erosion in the river basin, as well as plastic litter. 
Erosion and pollution assessment methods have been studied. School experts spoke about the 
processes associated with the implementation of integrated water resources management and 
management plans for the districts of the basin. School members organized the cleaning of the 
banks from garbage. Particular attention was paid to public participation in the adoption of 
environmentally important decisions. The legislative proposal 174, registered in the Parliament 
of Moldova on May 10, 2022, was chosen as the subject of discussion, which will soon be 
considered by the government and parliament. The participants conducted an independent 
analysis of this proposal and gave an assessment to it at the organized public hearings. Based on 
the results of the hearings, a conclusion was developed, which was signed by the participants of 
the summer school and sent to the authorities of the country. The summer school supported the 
establishing of friendship relations between the youth of the left and right banks of the Dniester 
River. The 4th Youth Summer School “Dniester-2022” was organized in frames of the BSB963 
project of the EU Black Sea Operational Program. 

 



 

 

 

 

Press Release 
“Protecția cursurilor de apă pentru o Mare Neagră curată, prin 

monitorizarea inovatoare cu instrumente comune de control și practici, 
bazate pe natură, în vederea reducerii sedimentelor si a poluării cu 

deșeuri din plastic” 
 
Proiectul „Protecția cursurilor de apă pentru o Mare Neagră curată, prin monitorizarea inovatoare cu 
Instrumente comune de control și practici bazate pe natură în vederea reducerii sedimentelor si a 
poluării cu deșeuri din plastic (BSB963)” cu acronimul „Protect-Streams-4-Sea” a început pe 20 iulie 
2020. Durata totală a proiectului va fi de 24 de luni. 
Proiectul este finanțat în cadrul UE INTERREG IV „Programul operațional comun 2014 pentru bazinul 
Mării Negre 2014-2020”. Bugetul total al proiectului este de 907.135,00 €, unde contribuția UE este 
de 834.543,41 €. 
Partenerul principal este succesorul legal al Universității Elene Internaționale a Technologiko 
Ekpedeftiko Idryma Anatolikis Makedonias kai Thrakis. În implementarea proiectului mai sunt 
implicate încă patru instituții din regiunea Mării Negre. Mai exact: Administrația Apelor Buzău-
Ialomița din România, ONG-ul Young Foresters Union din Armenia, Asociația Internațională a 
Păstrătorilor Râului Eco-TIRAS din Republica Moldova și Universitatea Artvin Coruh din Turcia. Pentru 
a trăi de-a lungul unei Mări comune, este necesară o gestionare durabilă a apei, şi anume, țările din 
vecinătate să adopte metode și practici comune. Acesta este unul dintre punctele forte ale 
proiectului, deoarece sunt parteneri de implementare din cinci țări diferite, iar activitățile se 
desfășoară în toate țările participante. 
Obiectivul general al „Protect-Streams-4-Sea” este protecția mediului și reducerea poluanților și a 
gunoiului în Marea Neagră. Acest lucru se va face, concentrându-se asupra poluanților interiori și a 
gunoiului, în special din râuri și bazinele de apă ce se revarsă în Marea Neagră. Pentru a realiza acest 
lucru, se va stabili un program comun de monitorizare a acestor poluanți și a deșeurilor, pentru 
promovarea şi coordonarea protecției mediului prin reducerea comună a poluanților și a deșeurilor, 
adoptându-se cele mai bune practici de gestionare. Acest lucru va contribui la creșterea durabilă și la 
îmbunătățirea bunăstării oamenilor din regiune. 
Școală de Vară a Tinerilor „Nistru-2022” a fost organizată de Asociația Internațională a Păstrătorilor 
Râului „Eco-Tiras” în perioada 8-17 iulie 2022 in satul Molovata Nouă, raionul Dubăsari, pe malul 
stang al Nistrului. La care, au participat 70 de tineri (15-21 de ani), cu o reprezentare egală a malului 
stâng și drept. Scopul școlii de vară, a fost obţinerea de către participanţi a  cunoștințelor relevante 
în ceea ce priveşte  starea fluviului Nistru și a bazinului acestuia, o atenție deosebită fiind acordată 
problemelor de poluare, atât a Nistrului, cât și a Mării Negre. Participanții au fost dotaţi cu un 
portofoliu de cunoştinţe relevante în ceea ce ţine de problemele cu care se confruntă Nistrul și 
locuitorii bazinului său - schimbări climatice, impactul hidroconstrucțiilor, poluare din apele uzate 
municipale, produse ale eroziunii malurilor și acvatice din bazinul hidrografic, precum și deșeuri de 
plastic. Au fost studiate metode de evaluare a eroziunii și poluării. Experții școlii de vară, au vorbit 
despre procesele asociate cu implementarea planurilor de management integrat al resurselor de apă 
pentru raioanele din bazinul Nistrului. La fel, participanții  au organizat o salubrizare pe malurile 
fluviului. O atenție deosebită a fost acordată participării publicului la adoptarea deciziilor 
importante în domeniul mediului. Subiect de discuție, fiind aleasă propunerea legislativă nr. 174, 
înregistrată în Parlamentul Republicii Moldova  la 10 mai 2022, care  va fi discutată în curând de 
guvern și parlament. Participanții au efectuat o analiză independentă a acestei propuneri și au 
evaluat-o în cadrul audierilor publice organizate. Pe baza rezultatelor audierilor ,a fost elaborat un 
aviz, care a fost semnat de participanții școlii de vară și transmis autorităților publice centrale. 
Evenimentul a susținut și crearea relațiilor de prietenie dintre tineret din malurile stâng și drept ale 
Nistrului. 
A XIV-a Școală de Vară a Tinerilor „Nistru-2022” a fost susținută financiar de proiectul BSB963 al 
Programului Operațional Marea Neagră a UE. 

 


