
Dezvoltarea  durabilă  reală  a  României  depinde  de  educarea  decidenților  politici  și  implicarea
societății civile în tranziția la economia ecologică / circulară
Simpozionului național ”Mijloacele de trecere la Dezvoltarea Durabilă” - București, 11 decembrie 2019 

Comunicat de Presă

În  prezența  Reprezentantului  Consilierului  de  Stat  László  BORBÉLY,  Șeful  Departamentului  de
Dezvoltare  Durabilă  al  Guvernului  României,  în  contextul  marcării  a  30  de  ani  de  la  constituirea
Fundației  ”Acțiunea  Ecologică  Română” (AER),  la  sediul  Agenției  pentru  Eficiență  Energetică  și
Protecția Mediului (AEEPM), în parteneriat cu Catedra Internațională Onorifică ”Jean Bart” în sprijinul
Strategie UE pentru Regiunea Dunării (CIO-SUERD), în data de 11 decembrie 2019, a avut loc lansarea
și semnarea APELULUI CIVIC pentru DEZVOLTARE DURABILĂ.

Acest moment s-a desfășurat cu ocazia Simpozionului național ”Mijloacele de trecere la Dezvoltarea
Durabilă”, în baza aplicării în practică a obiectivelor de dezvoltare durabilă (SDG din cadrul Agendei
ONU 2030), precum și a transpunerii Strategiei Naționale de Dezvoltare Durabilă a României (SNDD). 

Inițiatorii se adresează, în principal, factorilor decidenți în vederea trecerii de urgență la aplicarea unui
prim set de măsuri concrete în domeniu:
1. Crearea și implementarea Programului de Educație Națională pentru Dezvoltare Durabilă, la toate
nivelurile de competență și responsabilitate implicate de complexitatea reformei în curs;
2.  Înființarea  unor  organisme  consultative  privind  implementarea  SNDD,  inclusiv  continuarea
procesului prin elaborarea Planului de Acțiune Strategică;
3. Urgenta legiferare a blocării procesului defrișărilor din cadrul fondului forestier;
4.  Adoptarea  Programului  Național  de  Reconstrucție  Ecologică,  atât  a  fondului  forestier,  cât  și  a
terenurilor agricole degradate și a ”diasporei verzi”;
5.  Formularea  și  aplicarea  de  măsuri  urgente  prin  Planul  de  Acțiune  mai  sus  menționat  privind
tranziția la Economia Ecologică în România.

Printre instituțiile și personalitățile invitate care au avut intervenții speciale cu referire la documentul
lansat și la propriile abordări științifice și practice în domeniu s-au numărat: Societatea Meteorologică
Română - Președinte Dr. Ion SANDU; Reprezentantul pentru Economie Circulară al Comisiei Europene
în Români -  IRCEM ”Ernest Lupan” Cluj  Napoca;  Institutul  Național  de Cercetare-Dezvoltare ”Delta
Dunării” Tulcea -  Dr. Iulian NICHERSU; Institutul  Național  de Cercetare-Dezvoltare pentru Protecția
Mediului  (INCDPM);  ANSVSA; Institutul  de Economie Mondială  al  Academiei  Române -  Prof.  Petre
PRISECARU; Institutul de Cercetări Juridice al Academiei Române - Conf. Dr. Ionuț IFRIM; Grupul de
Inițiativă  Ecologică  și  Dezvoltare  Durabilă  -  A.S.  Michel  de  LAUFENBURG;  USH  Pro  Business  /
Secretariatul  Executiv al  Consiliului  Consultativ SUERD -  Dr.  Costin LIANU; Academia Oamenilor  de
Știință  -  Conf.  Dr.  Gheorghe  IONAȘCU;  Parcul  Natural  Văcărești  /  Asociația  Kogayon  (Vâlcea)  -
Președinte Florin STOICAN; Agenția pentru Eficiență Energetică și Protecția Mediului – Ing. Gheorghe
HRISCU.



Totodată,  în  cadrul  Simpozionului  național  a  fost  prezentată  o  proiecție  științifică  realizată  de
coordonatorul Centrului de Cercetare Aplicată în Ecologia Sistemică (CCAES) / Președintele AER, Prof.
Teclu CODREȘI,  care reprezintă implicit  o propunere de schimbare radicală a paradigmei  teoretice
privind  dezvoltarea  durabilă  în  genere,  precum  și  conexiunile  deosebit  de  semnificative  ce  se
realizează sau se vor putea realiza în viitor cu ”economia ecologică”, teren de reflecție și zonă de studii
ce vor constitui preocuparea grupurilor de lucru anunțate că se vor forma în cadrul evenimentului.   

La  final,  Fundația  AER a  conferit  unor  instituții  și  personalități  Plachete  Aniversare  și  Diplome de
Excelență pentru contribuția deosebită adusă unor procese ale Dezvoltării Durabile în România.

Evenimentul a fost reflectat în principal în emisiunile de știri ale Radio România Actualități și de către
Agenția de Presă RADOR.

Informații  suplimentare:  http://ciosuerd.houseofeurope.ro/dezvoltare-durabila  sau  http://aer-
fundatie.ro/dezvoltare-durabila
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