Fundația Acțiunea Ecologică Română

Centrul de Cercetare Aplicată în Ecologia Sistemică - CCAES
Craiova, str. Roznov, nr. 41
e-mail: office@aer-fundatie.ro,
web: www.aer-fundatie.ro

SIMPOZIONUL

”Mijloacele de trecere la DEZVOLTAREA DURABILĂ”
INVITAȚIE
Pentru contribuții la creșterea coeziunii preocupărilor științifice, politice și
civice necesare grăbirii trecerii la Dezvoltarea Durabilă,
Cu ocazia aniversării a 30 de ani de activitate a Fundației Acțiunea Ecologică
Română, înființată pe 27 Decembrie 1989,
Vă invităm
să facem un schimb de informații / comunicări referitoare la mijloacele științifice,
deciziile politice și la sprijinul societății civile pentru mai multa operativitate în
trecerea la implementarea proceselor aferente unei Dezvoltări Durabile.
Această schimbare este posibilă numai în baza conceptelor / principiilor
ECOLOGIEI SISTEMICE, știință interdisciplinară cu aplicații în EcoEconomie
(Bioeconomie, Economie circulară, Bioagricultură / Agricultura Ecologică etc),
Ecologie Urbană, Ecologie Umană, Învățământ, Cercetare etc.
Fundația noastră, prin CCAES Craiova, susține că trecerea de la actuala
DEZVOLTARE NEDURABILĂ la DEZVOLTAREA DURABILĂ este posibilă
doar printr-o inversare, o CONVERSIE ECOLOGICĂ în determinismul factorilor de
mediu, sociali sau economici (v. lucrarea de la 1.4).
Având în vedere ca pentru treceea la Dezvoltare Durabilă a societății umane,
în România, în Europa sau pe Terra / Ecosfera noastră , este absolut necesară o
colaborare între toate forțele de creație sau aplicație a măsurilor / mijloacelor celor
mai eficiente pentru acest impertiv al secolului XXI, așteptăm cu mare interes și
prezentările altor participanți prezenți la evenimentele acestui simpozion.
Lucrările prezentate vor putea fi publicate în broșura evenimentului.

AGENDA :
1. București, 11 decembrie 2019, de la ora 14:00. Evenimentul se va
desfășura la sediul Agenției pentru Eficiență Energetică și Protecția Mediului
din București, în colaborare cu Fundația EUROLINK-Casa Europei, astfel :
1.1. Bun venit din partea organizatorilor,
1.2. Salutul participanților,
1.3. Prezentarea activității Fundației AER,
1.4. Despre Conversia Ecologică și Dezvoltarea Durabilă, CCAES Craiova,
1.5. Prezentari ale participanților pentru contribuții la Dezvoltarea Durabilă,
1.6. Prezentarea obiectivelor de continuitate ale Fundației AER,
1.7. Acordarea diplomelor de participare, de colaborare sau de excelență,
1.8. Semnarea Apelului pentru primele trei mijloace /obiective necesare
Dezvoltării Durabile în România: Educația ecologică școlară și civică,
Sistarea defrișărilor în păduri și Reconstrucția ecologică generală,
2. Craiova, 12 decembrie 2019, de la ora 15:00. Evenimentul se va
desfășura la sala Consiliului Judetean Dolj / Prefectură, astfel :
2.1. Deschidere și Bun venit,
2.2. Salutul participanților,
2.3. Raportul ONG-ului pentru cei 30 de ani de activitate,
2.4. Activitatea Fundatiei AER în Ecologie Urbană (contribuții în managementul Asociațiilor de proprietari, proiect pentru Orașe verzi de tip
Eco-Smart-City, cursuri de calificare pentru administratori de
condominii și proiecte demonstartive implementate ),
2.5. Acordarea de diplome și premii,
2.6. Prezentarea obiectivelor de continuitate ale Fundației AER,
2.7. Semnarea Apelului pentru impulsionarea Dezvoltării Durabile, prin :
Educație ecologică școlară și civică, Sistarea defrișărilor în păduri și
Reconstrucție ecologică generală,
2.8. Cina festiva de la Restaurantul Flora din Craiova.
3. Vidin, 13 decembrie 2019, de la ora 16:00. Evenimentul se va
desfășura la sala Bononia pe tema Dezvoltării Durabile Transfrontaliere în
Ecoregiunea Danubius III (județele / districtele vecine Dunării, dintre Corabia și
Orșova, din : România, Bulgaria și Serbia) :
3.1. Despre proiectele comune pe CBC, IPA, SUERD etc,
3.2. Despre centralele nucleare și energiile regenerabile, nepoluante,
3.4. Draft pentru noi proiecte de continuitate, în baza Strategiei 2030.
Cu stimă,
Președinte fondator,
prof. mat.pr. eco. Teclu Codreși

