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i. ISEE/ESEE – Ce & Pentru ce ?

The International Society for Ecological Economics – ISEE is an
international association of professionals in the field of sustainable
development. ISEE seeks to apply science to the real world. The
Society promotes integration between disciplins through a peerreviewed journal, Ecological Economics, and specific activities.

Societatea Internaţională pentru Economie Ecologică – ISEE este
o asociaţie internaţională a profesioniştilor în domeniul dezvoltării
durabile. ISEE urmăreşte aplicarea ştiinţei în context real. Societatea promovează integrarea dintre discipline printro revistă referenţiată, Ecological Economics, şi prin activităţi specifice.

The European Society for Ecological Economics – ESEE is a nonprofit, member-governed branch of ISEE. ESEE provides a forum,
publishes a newsletter, a peer-reviewed journal and books, holds
international conferences, develops educational materials and
facilitates a voice of ecological economists in public fora.

Societatea Europeană pentru Economie Ecologică – ESEE este o
filială, non-profit, auto-guvernată, a ISEE. ESEE serveşte ca forum
pentru cercetare şi acţiune, publică o revistă referenţiată şi cărţi,
ţine conferinţe internaţionale, dezvoltă materiale educaţionale şi
facilitează impactul membrilor în forurile publice.

ii. ISEE/ESEE-Romania
ISEE/ESEE-Romania is the Romanian branch of ISEE/ESEE. It
provides a country working platform for those professionals which
are (1) ISEE/ESEE members and (2) interrested to participate in
the research and advancement of sustainability in Romania.
iii. Who may join and how?
Anyone interrested in, and capable of doing, the transdisciplinary
(problem-based) approch of reserach for sustainability. The formal
membership of ISEE/ESEE-Romania is acquired by payment of
the annual fee for the ISEE/ESEE membership.
iv. Contact

ii. ISEE/ESEE-România
ISEE/ESEE-Ro este filiala Românească a ISEE/ESEE. Ea este o
platformă de lucru pentru acei profesionişti care (1) sunt membri
ISEE/ESEE şi (2) sunt interesaţi să participe la cercetarea şi
progresul sustenabilităţii în Romania
iii. Cine se poate implica?
Oricine este interesat şi capabil să facă cercetare transdisciplinară
(bazată pe probleme) vizând sustenabilitatea. Calitatea oficială de
membru al ISEE/ESEE-Romania se obţine prin plata taxei anuale
de membru ISEE/ESEE.
iv. Contact

The ISEE/ESEE National Contact for Romania:
Dr. Ioan Manuel Ciumasu

Contactul Naţional al ISEE/ESEE pentru Romania:
Dr. Ioan Manuel Ciumaşu

The Centre of Expertise for Sustainable Exploitation of Ecosystems – CESEE, 'Alexandru Ioan Cuza' University, Iasi, Romania,
ciumioan@yahoo.com , Ioan.M.Ciumasu@alumni.tum.de

Centrul de Expertiză pentru Exploatarea Durabilă a Ecosistemelor
– CESEE, Universitatea 'Alexandru Ioan Cuza', Iaşi, România,
ciumioan@yahoo.com , Ioan.M.Ciumasu@alumni.tum.de
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2.1

2.1

News

Noutăţi

2009, 29.06– 02.07. The 2009 edition of the
biennial conference of ESEE – ESEE2009, which was
hosted by the University of Ljubljana (photo below left;
main building), Faculty of Biotechnical Sciences (photo
below right; at the conference during a coffe break).
The meeting gathered about 200 delegates from
all Europe, but also from Africa, North and South America,
Africa, Australia and Asia.

2009, 29.06– 02.07. Conferinţa bianuală a ESEE
– ESEE2009, găzduită de Universitatea din Ljubljana (fotografie mai jos, pe stânga; clădirea principală ), Facultatea
de Ştiinţe Biotehnice (fotografie mai jos, pe dreapta; pauză
de cafea în timpul conferinţei).
Întâlnirea a adunat circa 200 de delegaţi din toată
Europa, dar şi din Africa, Ame-rica de Nord şi de Sud,
Australia şi Asia.
Programul a cuprins:
9 conferinţe în plen,
230 de prezentări tematice (în serii de câte 6 sesiuni
tematice paralele),
2 workshopuri şi o sesiune de postere.
Mai multe detalii sunt disponibile pe saitul ESEE2009.
Programul a inclus şi prezentări din Romania (traducerea
titlurilor este pentru mai-buna înţelegere a titlurilor originale):
Dumitrescu C.I., Popescu, D.L., "Remedierea ecologică a
regiunilor miniere din Romania" (sesiunea paralelă PS3A2 –
Guvernanţa resurselor naturale II);

University of Ljubljana, main building / cladirea rectoratului

The program included:
9 keynote (plenary) talks,
230 thematic presentations (series of 6 parallel thematic
sessions),
2 work-shops and a poster session.

Dogaru, V., "Preţurile alimenteleor şi echitatea ca relaţie
socială – câteva remarci" (sesiunea paralelă PS5A7 –
Guvernanţa Mediului II);
Ciumasu I.M., "De la tranziţia spre economia de piaţă la
tranziţia spre sustenabilitate in uropa Centrală – o
perspectivă ştinţifică-civică" (sesiunea paralelă PS3A10 –
Tranziţie societală şi sustenabilitate).

Further details are available on the ESEE2009 website.
From Romania, the program included several talks:
Dumitrescu C.I., Popescu, D.L., The ecological reme-diation
of the mining regions in Romania (paralel session PS3A2 –
Governance of natural resources II).
Dogaru, V., Food prices and equity as a social relation-ship –
some remarks (parallel session PS5A7 – Evironmental
Governance II);
Ciumasu I.M., From the transition to market economy to the
transition to sustainability in Central Europe – a civic
scientist's perspective (paralel session PS3A10 – Societal
transition and sustainability).

University of Ljubljana, life s ciences / ştiinţele vieţii - campus

-2-

ISEE/ESEE-Ro Newsletter 1 (2)

Buletinul ISEE/ESEE-Ro 1 (2)

Some other presentations dealt with the peculiar aspects
in Central Europe. Here, some of them are mentioned - a
subjective selection (with program code tagged):

Şi alte prezentări au atins aspecte specifice Europei
Centrale. În continuare, sunt menţionate unele - o selecţie
subiectivă (şi codul de referinţă):

Banaszak, I., Chobotova, V., Kluvankova-Orawska, T., The
role of market based instruments for biodiversity protection in
Central and Eastern Europe. (TS5A2).

Banaszak, I., Chobotova, V., Kluvankova-Orawska, T., "Rolul
instrumentelor de piaţă pentru protecţia biodiversităţii în
Europa Centrală şi de Est". (TS5A2).

Milichar, J., The economic valuation of the change in forrest
quality in the Jizerske Hory mountains: a contingent behavioural model. (PS2A8). This is in Czech Republic.

Milichar, J., "Valuarea economică a modificării valorii pădurilor în munţii Jizerske Hory: un model de comportament
contingent". (PS2A8). (Este vorba de munţi din Cehia)

Kluvankova-Orawska, T., Chobotova, V., Banaszak, I.,
Slavikova, L., Trifunovova, S., Property regimes in the context of multi-level biodiversity governance in enlarged EU.
(TS6A8).
Mertens, C.E., Trifunovova, S., Banaszak, I., The role of
multi-level governance and participation for exchange of
knowledge and learning in natural resource management.
(TS6A8).
Dinkova Dirimanova, V. The role of informal institutions for
sustainable use of fragmented land in Bulgaria. (PS1A6).
Ljubljana – Tivoli park / parcul Tivoli ( "Land of Birds" / "Ţara Păsărilor")

Kluvankova-Orawska, T., Chobotova, V., Banaszak, I.,
Slavikova, L., Trifunovova, S., "Regimul proprietăţii în
contextul guvernanţei multi-nivel a biodiversităţii în EU
lărgită". (TS6A8).
Mertens, C.E., Trifunovova, S., Banaszak, I., "Rolul
guvernanţei multinivel şi a participării la schimbul de cunoştinţe şi experienţă în gospodărirea resurselor naturale".
(TS6A8).

Ljubljana – Argentina park / parcul Argentinei

Dinkova Dirimanova, V. "Rolul instituţiilor de informare în
utilizarea sustenabilă a terenurilor fragmenate în Bulgaria".
(PS1A6)

Urban, J., Zverinova, I., Scasny, M., Determinants of organic
food consumption: comparative case study on Czech
consumers. (PS1A8).

Urban, J., Zverinova, I., Scasny, M., "Detreminanţii
consumului de alimente organice: studiu comparativ asupra
consumatorilor Cehi". (PS1A8).

Udovc, A., The role of solidarity in building sustainable
economies – The perspective of the Central and Eastern
European and West Balkan countries. (DS2A5).

Udovc, A., "Rolul solidarităţii în construirea unei economii
sustenabile – perspectivă asupra ţărilor din Europa Centrală
şi de Est şi din Balcanii de Vest". (DS2A5).

Toth, M., Toth, J.I., The sustainability of consumption of
Hungarian university students and inhabitants of Szeged.
(PS2A4).

Toth, M., Toth, J.I., "Sustenabilitatea consumului studenţilor
universităţilor Ungureşti şi a locuitorilor oraşului Szeged".
(PS2A4).
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In the context of accelerated accummulation of
evidence of unsustainable patterns of development of the
nations, even more since the beggining of the current
global financial-turned-economic crisis, and since there is
currently no unified theory of ecological economics /
sustainability (despite considerable progresses during the
past two decades), there is a growing interrest in the work
of Nicholas Georgescu-Roegen.
His thinking appears to be now rediscovered, and
its significances evaluated anew. Interestingly, in order to
deepen their understanding of NGR's work, some academics look also at the traditional Romanian cultural background which is known to have had a major influence on
the intellectual personality of this popular scholar.
Therefore, it is probably worth mentioning at least
some of the papers communicated at ESEE2009 which
addressed the fundamentals of ecological economics, and,
by doing so, related directly to NGR' s work. These papers
deal with the limits of economic growth as derived from the
constraints of thermodynamics in economy – constraints
which define the work of NGR. They contribute to the
debate upon the importance and opportunity of de-growth,
debate which gained considerable energy since the
beginning of the current global crisis in 2008:

În contextul acumulării accelerate a dovezilor nesustenabilităţii patternurilor de dezvoltare a naţiunilor de
azi, accentuată de la începutul actualei crize finaciareapoi-economice, şi deoarece nu există încă o teorie
unificată a economiei ecologice / sustenabilităţii (în ciuda
progreselor considerabile din ultimele două decade), avem
de a face cu un interes crescând în munca lui Nicolae
Georgescu-Roegen.
Gândirea sa pare să fie acum re-descoperită, iar
semnificaţiile ei evaluate din nou. Interesant, pentru a înţelege în profunzime munca lui NGR, unii universitari studiază şi fundamentele culturale Româneşti care, după cum se
ştie, au avut o influenţă majoră asupra personalităţii intelectuale a acestui profesor foarte popular.
De aceea, merită probabil menţionate unele articole comunicate la ESEE2009 şi care tratează fundamentele economiei ecologice, şi, prin aceasta, se referă direct
la munca lui NGR. Aceste articole sunt legate de limitele
creşterii economice determinate de constrângerile legilor
termodinamicii – constrângeri care definesc munca lui
NGR. Aceste articole contribuie la dezbaterea asupra
importanţei şi oportunităţii des-creşterii economice,
dezbatere care a atras o cantitate considerabilă de energii
odată cu începutul actualei crizei economice în 2008:

Kallis, G., Schneider, F., Martinez-Alier, J., Sustainable degrowth. (TS2A1)

Kallis, G., Schneider, F., Martinez-Alier, J., Des-creştere
sustenabilă. (TS2A1)

Bela, G., Pataki, G., Effectiveness of nature conservation
policy: is there a role for the ecosystem service concept?
(PS3A5). This uses the case of Hungary.

Bela, G., Pataki, G., Eficacitatea politicilor de conservarea a
naturii: are vreun rol conceptul de serviciu ecosistemic?
(PS3A5). This uses the case of Hungary.

Kelemen, E., Gomez-Baggethun, E., Analyzing eco-system
services across changing institutional settings: case studies
on disruptive top-down interventions. (TS5A2). Discussed
cases from: Spain and Hungary.

Kelemen, E., Gomez-Baggethun, E., Analiza serviciilor
ecosistemice prin prisma structurilor instituţiilor în schimbare:
studii de caz asupra intervenţiilor de-sus-în-jos perturbatoare.
(TS5A2). Discuţia unor cazuri din: Spania şi Ungaria.

Schleyer, C., Revalorisation of property objects and collective
action: the case of reclamation systems in northwest Poland.
(PS7A2).

Schleyer, C., Revalorizarea obiectului proprietăţii şi acţiunea
colectivă: cazul sistemelor de desecare din nord-vestul
Poloniei. (PS7A2).

Zurc, J., Quality of life in and arround protected area in
Slovenia. (PS7A2).

Zurc, J., Calitatea vieţii în interiorul şi în jurul rezervaţiilor
naturale din Slovenia. (PS7A2).

Werners, S., Transformers: how individuals transformed
Dutch and Hungarian water management. (TS7A4).

Werners, S., Transformatori: persoane care au transformat
managementul apei în Olanda şi Ungaria, şi cum. (TS7A4).

Kundzewicz, Z.W., Climate change impacts, adaptation, and
vulnerability in Central and Eastern Europe. (SPL3A1).

Kundzewicz, Z.W., Impactul schimbărilor climatice, adaptare,
şi vulnerabilitate şi Europa Centrală şi de Est. (SPL3A1).

Chorynsky, A., The climate change and sport infra-structure
policy in Poland. (TS7A4).

Chorynsky, A., Schimbările climatice şi politicile pentru infrastructura sportivă în Polonia. (TS7A4).

Kerschner, C., Economic de-growth vs. the steady state
economy: alternatives or complements. (TS2A1)

Kerschner, C., Des-creşterea economică vs. economia în
echilibru funcţional: alternative sau complementare. (TS2A1)
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2.2 Editorial

2.2 Editorial

On the side of ESEE Conference in Ljubljana

Pe marginea Conferinţei ESEE din Ljubljana

by Ioan Manuel Ciumasu

de Ioan Manuel Ciumaşu

There is a steep and somewhat lonely paths up
on the rim of the Alpine heights of Ljubljana Castle (photo
below, on the right). From there, one can see the world –
"down there, in the city" – through a green window opening
through the forrest (photo below, on the left).
This is not a trivial sight – somewhat unexpected
and yet surprisingly famliar to the soul of a scientist caught
between the fine tuning of the academic wheels and the
dramatism of a strained 'Earth village', drifting away in
uncharted waters. The picture revolved for a short while in
the inner forum: It is a symbol, a scientist traveler's sign of
the today's relation between the academic ("up here"?)
and the global community ("down there").
Well, yes! For ecological economists, the today's
revisiting of the fundamentals of global development –
occasioned by the crisis – are obviously a unique window
of opportunity, a largely unexpected one. This window is
fast developing and perhaps already closing up.

Pe drumul abrupt şi oarecum singuratic care duce în
sus pe povârnişul Alpin al vârfului pe care stă Castelul
Ljubljanei fotografie mai jos, pe dreapta), se poate vedea
lumea – "acolo jos, în oraş" – prin câte o fereastră verde
printre coroanele copacilor (fotografie mai jos, pe stânga).
Nu este o imagine banală – oarecum neaşteptată dar
totuşi surprinzător de familiară sufletului profesionistului ştiinţei prins între detaliile bine rodate ale rotiţelor academice şi
dramatismul 'satului Planetar' aflat în criză, în derivă întro
istorie incertă. Şi imaginea asta nu a mai vrut să părăsească
forumul interior: Este un simbol, pentru călătorul ştiinţei un
semn al relaţiei contemporane dintre communitatea academică ("aici sus"?) şi cea globală ("acolo jos").

Ljubljana Castle, to the main entrance

City of Ljubljana

Păi, chiar aşa! Pentru economiştii ecologici, reconsiderarea fundamentelor dezvoltării globale – ocazionată de
criza economică – sunt bine-nţeles o unică fereastră de
oportunitate, una destul de neaşteptată de altfel. Această
fereastră este în mişcare, rapidă, şi poate deja se închide.

Within few hours, there will begin, in the historic
city of Ljubljana, the biennial meeting of the European
Society for Ecological Economics. Academics from Europe
and all over the World are set to debate the current
situation of the World, from a diversity of disciplinary backgrounds and with various problem-oriented interrests.
What a beautiful assembly, and what a place!

În câteva ore, va începe, în oraşul plin de istorie al
Ljubljanei, întâlnirea bianuală a Societăţii Europene pentru
Economie Ecologică. Profesionişti ai ştiinţei din Europa şi de
prin toată lumea se adună să dezbată situaţia actuală a Lumii
în care trăim, din diverse perspective disciplinare şi cu o multitudine de preocupări, orientate către rezolvarea de probleme.
Ce adunare frumoasă, şi ce loc!
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Conference at the Castle?! No, of course not. We are
not celebrating business success, we are... just academics. But the place is simply a good way for scenting the
air before the event, and for touching the spirit of the city ...
It might be the beauty of the Castle, or the exciting
thought of approaching meeting with old fellows with fresh
ideas from across-the-world, or both. (Fugitively comes to
mind also the possibility of seeing some old fellows with
the same idea ....) In any case, visiting the Castle also
becomes a questioning of once' soul:
Should we, scientists, content ourselves to take care
of our inner academic "yard" or "garden", our castelane
paradise up on the mountain – like a mythical dweller of
the Ljubljana Castle (photo below, left)? Should we just be
happy with the peaceful order of disciplinary cloisters,
while per-ceiving the world from time to time through
fortress windows (photo below, right) ?
Are we perhaps growing weary of prophan, rude
questions like "real world crisis" ?

Conferinţă la Castel?! Nu, desigur că nu. Nu avem de
sărbătorit vreun succes în afaceri, suntem doar nişte amărâţi
de ... cercetători ştiinţifici. Oricum, locul în care mă aflu este
numai bun pentru a lua pulsul, pentru a simţi spiritul oraşului...
Poate că e din cauza frumuseţii Castelului, sau poate
e din cauza emoţiei placute de dinaintea întâlnirii cu colegii
plini de idei proaspete de prin toată lumea, sau ambele.
(Fugitiv îmi trece prin minte şi posibilitatea întâlnirii cu vechi
colegi cu aceaşi idee...) În orice caz, vizita la Castel devine şi
o întrebare a propriului suflet:
Ar trebui noi, profesioniştii ştiinţei, să ne mulţumim cu
îngrijirea "ogrăzii" sau "grădinii" noastre academice, a paradisului nostru castelan de pe munte – precum un locuitor legendar al Castelului Lubljana (fotografie jos, stânga)? Ar trebui noi
sa fim fericiţi cu ordinea liniştita a desparţămintelor ştiinţelor,
de unde doar să privim lumea prin ferestrele fortăreţei noastre
(fotografie jos, dreapta)?
Şi nu cumva începem să ne temem de întrebările
profane, brute, precum "adevărată criză mondială"?

The next three days and a half have brought about a
plethora of research coomunications, which occasioned
many reflections and discussions. Along the process, the
expression "window of opportunity" (i.e., the current economic crisis, largely seen by the wider global community as
originating in the financial crisis which broke open during
mid-September 2008) seemed to be gaining European or
even World consecration among the participants.
As described in the first half of this Newsletter issue,
Romania and the entire Central Europe appeared to gain
increased presence within the wider ecological economics
community. Personally, I have presented some data-based
evidence suggesting that Central Europe may even be well
placed to have a higher say in a transition to sustainability.
The fellow scientists seemed to be positively intrigued by
the prospect and actually provide own evidence wich was
not contradicting this view, or even (if one bothers to put all
pieces together) supporting it indirectly.

Următoarele trei zile şi jumătate au dus cu sine o pletora
de comunicări ştiinţifice, care mi-au ocazionat multe reflecţii şi
discuţii. În cursul acestora, expresia "fereastră de oportunitate"
(referitoare la criza economică actuală, văzută de o mare
parte a comunităţii mondiale ca având originea în criza
financiară declanşată la mijlocul lui Septembrie 2008) a apărut
să câştige în rândurile participanţilor o consacrare Europeană,
dacă nu chiar mondială.
După cum a fost descris în prima jumătate a acestui
număr a Buletinului, Romania şi toată Europa Centrală pare
să fi câştigat o prezenţă crescută în interiorul comunităţii economiştilor ecologici. Personal, am prezentat un set de dovezi
statistice care indică o anumită realitate: Europa Centrală ar
putea avea un cuvânt mai greu în procesul de tranziţie spre
sustenabilitate. Colegii într-ale ştiinţei s-au arătat în mod pozitiv întrigaţi de această idee şi chiar au adus propriile lor dovezi
care fie nu o contraziceau, fie o sprijineau în mod indirect (fapt
observabil odată ce detaliile disponbile sunt asamblate).

Conference ended, a question seemed to remain in
everyone's mind: Will the ecological economics community
be able to use this "window of opportunity" to propose and
lead implementing a viable alternative, a sustainable way
of development ? Can we do it ?

Odată conferiţa terminată, o întrebare părea că rămâne
în mintea tuturor: Va fi capabilă comunitatea economiştilor
ecologici să utilizeze această "fereastră de oportunitate"
pentru a propune şi conduce implementarea unei alternative
viabile, o cale sustenabilă de dezvoltare? Putem?
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2009, June. Students may become ESEE member without paying the membership fee. However, for becoming ISEE member, students will need to pay the membership fee (according to details on the ISEE website)
2009, June. Paid ESEE membership includes
free access to the journal Environmental Values (impact
factor in 2008: 1.25)
2009, June. The Ministry of Tourism announced
that a national strategy for eco-tourism is set to be finalized before the end of 2009. Detailes can be found here .

2009, Iunie. Studenţii pot deveni membri ESEE
fără să platească taxa de membru. Totuşi, pentru a deveni
membri ISEE, studenţii vor trebui să platească o taxă pe
membru (conform detaliilor de pe saitul ISEE)
2009, Iunie. Membri platitori ai ESEE au access
liber la revista Environmental Values (factor de impact
pe 2008: 1,25)
2009, Iunie. Ministerul Turismului a anunţat că
strategia naţională pentru eco-turism va fi finalizată înainte
de sfârşitul lui 2009. Detalii sunt disponibile aici .

2.3

2.3

Ideas & Debates

Idei & Debateri

From the discussions within ESEE, the idea of
national branchs of ESEE (registed as separate
NGOs) is not seen as functional. In exchange,
ESEE welcomes the develpment of research
centres that can activate within ESEE. But best
approaches are yet to be identified.

În cadrul discuţiilor din ESEE, ideea unor
filiale naţionale ale ESEE (înregistrate ca şi
ONGuri separate) nu este văzută drept funţională. În schimb, ESEE favorizează dezvoltarea
de centre de cercetare care să activeze în ESEE.
Dar rămâne de găsit cele mai bune cai.

2.4

2.4

Events

Evenimente
Viitoare

Future
ISEE 2010

ISEE 2010

Advancing sustainability in a time of crisis. Oldenburg and
Bremen, Germany, 22 - 25.09, 2010.
Deadline for abstract submission: 31.10, 2009
Abstracts: max. 400 words
Word from the National Contact (Ro):
Because of both its Global dimension and geographical
proximity to Romania, this congress is a rare occasion for the
members of the Romanian group of ISEE/ESEE. The N.C.
(Ro) is happy to respond to any inquiery. The earlier one
asks, the better he/she will be able to prepare for it.

"Promovarea sustenabilităţii în vremuri de criză". Oldenburg
şi Bremen, Germania, 22 - 25.09, 2010.
Termen pentru trimiterea rezumatelor: 31.10, 2009
Rezumate: max. 400 de cuvinte
Notă din partea Contactului National (Ro):
Datorită amplitudinii Globale a evenimentului şi apropierii
geografice de Romania, acest congres este o ocazie rară
pentru membrii grupului Românesc al ISEE/ESEE. Pentru
orice întrebări, C.N. (Ro) vă stă la dispoziţie. Cu cât întrebaţi
mai devreme cu atât vă puteţi pregăti mai din vreme.

The 2nd International Conference on Degrowth

The 2nd International Conference on Degrowth

"Economic Degrowth Today". Barcelona, 25 - 28.03, 2010.
Deadline for abstract submission: 30.11, 2009
Abstracts: max. 400 words

"Descreştere Economică Azi". Barcelona, 25 - 28.03, 2010.
Termen pentru trimiterea rezumatelor: 30.11, 2009
Rezumate: max. 400 de cuvinte
întâlniri de lucru planuite:
(datarea este aproximativă)

Working meetings planned:
(no pecise dates available)
Ø

A within-ESEE-Romania debate of the National
Sustainable Development Strategy of Romania,
at UAIC, Iasi (in 2009 or early 2010).
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Ø

O dezbatere în-ESEE-Romania a Strategiei Naţionale pentru Dezvoltare Durabilă a Romaniei,
la UAIC, Iaşi (în 2009 sau începutul lui 2010).
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Past events within on-going processes

evenimente recente - dinamici în curs

UNISO 2009

UNISO 2009

The 9th Summer School 'University within Society' (UNISO) –
The Employability of Students. 'Jules Vernes' University of
Picardie, Amiens, France, 17-21.07, 2009.

A 9a Şcoală de vară 'Uuniversitatea în Societate' (UNISO) –
Angajabilitatea studentilor. Universitatea 'Jules Vernes' din
Picardie, Amiens, Franţa, 17-21.07, 2009.

2.5

2.5

Projects – being planned

Proiecte – în planificare

Funding opportunities

Oportunitati de finantare

The European Parliament has R&D, and innovation among its priorities for support. Further details
are available here .

Parlamentul European are C&D, şi innovaţia printre priorităţile sale de sprijinire. Alte detalii sunt
disponibile aici .

Concepts & Incepts

Conceperi & Începeri

v Proposal drafts have been proposed within the group,
aiming to organize events at 'Alexandru Ioan Cuza'
University of Iasi. People interrested to contribute to
these or have other proposals should signal themselves
to the ESEE national contact (Ro).

v Drafturi de propuneri au fost avansate în interiorul
grupului, pentru organizarea de evenimente la Universitatea 'Alexandru Ioan Cuza' din Iasi. Persoanele interesate să contribuie la acestea, sau cu alte propuneri,
să se adreseze contactului naţional (Ro) al ESEE.

Glaciar lakes in the Alpes / Lac glaciar în Alpi, Slovenia-Austria
All photos in vol. 1, issue 2 / Fotografiile din vol. 1, nr. 2 : I. M. Ciumasu

Contact for editorial contributions and release:
Contact pentru editare şi difuzare:

The International / European
Society for Ecological Economics
- Romania -

Ioan Manuel Ciumasu
Ioan.M.Ciumasu@alumni.tum.de , ciumioan@yahoo.com
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