Fundaţia Acţiunea Ecologică Română
str. Romul, bl. T 3 B, ap. 4, Craiova, Dolj, 200403
tel/fax: 0251.41.90.53, telefon 0351.40.40.77
e-mail: office@aer-fundatie.ro, web: www.aer-fundatie.ro

Propuneri pentru
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Partea I – a : Prezentari pentru identificare
Deoarece credibilitatea unei propuneri depinde de nivelul de specializare in
domeniul abordat, precum si de puterea de sinteza si deductie, fac urmatoarele
precizari:
1.1. Prezentarea ONG-lui
Fundatia “Actiunea Ecologica Romana” (Fundatia AER) este prima
organizatie neguvernamentala infiintata in Romania democrata, pe data de 27
Decembrie 1989 si este cea mai activa ONG de mediu din Oltenia, cu o activitate
diversificata, pe zece mari programe, bazata pe conceptele Ecologiei Sistemice.
Completari, pe adresa www.aer-fundatie.ro.
1.2. Prezentarea autorului
Sunt licentiat in Matematica-Mecanica, specializarea Mecanica Fluidelor,
cu masterat in Stiinta Mediului.
Am 62 de ani si domiciliul in municipiul Craiova.
Experienta profesionala: muncitor, profesor, matematician la SC Avioane
Craiova, fost cadru universitar asociat in Ecologie Sistemica, cadru didactic in
invatamantul postliceal si manager de proiecte (de peste 12 ani).
Experienta politica, administrativa si civica : fondator al Miscarii
Ecologiste din Romania si presedintele Filialei Dolj, consilier municipal si
judetean, doua legislaturi.
Din anul 2000, actionez in domeniul civic-ecologic, ca un actor de mediu
activ, pe plan local, regional (Oltenia), national (atunci cand suntem solicitati)
transfrontalier (Romania, Bulgaria si Serbia) si pe plan european (retele ale
societatii civile).
Am o experienta didactica in Politologia Mediului si Ecologie Sistemica,
incepand cu 1997 la Universitatea din Craiova, ca lector asociat,
continuand la Universitatea Ecologica din cadrul Fundatiei noastre si apoi la
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Universitatea “Lucian Blaga”, unde am transferat studentii nostrii.
Acum, sunt managerul Scolii Postliceale Ecologice “Sf. Stefan” din
Craiova, unitate de invatamant din cadrul fundatiei mele.
Lucrarea mea cea mai reprezentativa, in acest domeniu, este legata de noi
concepte in Ecologia Sistemica, incepand cu structurarea celor trei medii
fundamentale ale Ecologiei, corectii pentru unele concepte ale Ecologiei
Generale (ex. mediul inconjurator/natural, biotop/abiotic si echilibru ecologic)
sustinute inca din 1991 si pana la conceptual de “conversie ecologica”, prezentat
de mine la Conferinta europeana de la Berlin pe 01.07.2007 (societatea civila,
universitati si ministrii ai mediului din UE).
Am participat la dezbaterile pe aceasta tema, la nivelul ONG-urilor, la
nivelul Regiunii Oltenia, la Academia Romana si la Academia de Agricultura si
Silvicultura. Am particiapt, deasemenea, la elaborarea Strategiei de Dezvoltare
Durabile a Municipiului Craiova.
1.3. Motivatia propunerilor
Nemultumit de modul de organizare populist al unor dezbateri publice (o
asemenea tema majora nu poate fi abordata cu persoane insuficient documentate,
chiar si cadre universitare care cunosc doar domeniul lor de activitate);
Chiar daca avem exemple ale strategiei europene si chiar daca aceasta
strategie este modificabila periodic se observa ca nu s-a inteles suficient de bine
dependenta mediului social-economic de mediul natural – axa principala pentru o
strategie durabila.
Aceasta inseamna ca abordam teoria dezvoltarii durabile cu aproape
aceleasi principii de dezvoltare; dezvoltare economica pentru dezvoltare sociala,
prin distrugerea capitalului natural. Adica, abordare nedurabila !
1.4. Concluzii
Pentru elaborarea unei “doctrine” , unui “soft” pentru Dezvolatre Durabila
este nevoie mai intai de o schimbare de mentalitate, de o “conversie” in gandire.
O asemenea conversie fundamentala a fost tema dezbaterilor de la Berlin,
pe 01.07.2007, pentru sintagma “conversia social-economica”, adica : schimbarea prioritatilor sociale si economice cu prioritatile ecologice, determinante
pentru primele obiective.
Conceptul aceasta a confirmat teoria sustinuta de mine, de peste 17 ani, si
este suficient de acoperitoare prin sintagma “conversie ecologica” sau prin
“conversie durabila”, asa dupa cum se prezinta, in sinteza, in continuare.

Partea II – a : Despre Ecologia Sistemica si Dezvoltarea Durabila
Conceptele Ecologiei Sistemice (ecosisteme, echilibru ecologic, deducţia şi
previziunea etc) ne conduc la organizarea următoarelor trei medii fundamentale :
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1. Mediul Natural, notat - M. N;
2. Mediul Social,
notat - M. S;
3. Mediul Economic, notat - M. E.

(1)

Structura acestor medii este constituită pe factorii de mediu / domenii /
submedii, prezentate în figura de mai jos:

M.N.

M.S.

M.E.

solul (cu subsolul şi posibilităţile agricole);
apa (din cele trei stări de agregare);
aerul (inclusiv, clima);
flora;
fauna;
localitatea/Ecosul/comunitatea ca ecosistem;
administrarea /managementul comunităţii;
politica;
ştiinţa;
cultura;
(2)
morala, etc;
educaţia / formarea / instruirea;
serviciile;
comerţul;
transportul;
industria;
agricultura (folosirea solului ca factor natural).

Din aceste relaţii evidente rezultă următoarele observaţii:
Observaţia 1:
Între cele trei medii există o relaţie succesivă şi univocă de
incluziune :
M.N. include M.S. include M.E.

(3)

Observaţia 2:
Sensul în care se condiţionează aceste trei medii determină o dezvoltare
social-economică durabilă sau o dezvoltare nedurabilă.
Astfel, putem avea o dezvoltare durabilă numai dacă condiţionarea aceasta
este în sensul prezentat în relaţia (4), Relaţia Dezvoltării Durabile , adică: în
funcţie de potenţialul resurselor naturale (MN), deciziile sociale (MS)
stabilesc posibilităţile de dezvoltare economică (ME).
M.N.



M.S.
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M.E.

(4)

Dezvoltarea societăţii omeneşti s-a realizat însă în sens invers, până acum,
astfel:
M.E.



M.S. 

M.N.

(5)

Adică, din interese strict economice (ME) s-au stabilit reguli sociale (legi
în MS) care nu au ţinut cont de limitele resurselor naturale (MN), reprezentate în
relaţia ( 5 ) care este Relaţia Dezvoltării Nedurabile.
Dezvoltarea aceasta nedurabilă este o dezvoltare care grăbeşte sfârşitul
unei civilizaţii, aşa cum probabil s-a întâmplat şi cu alte civilizaţii dispărute de pe
Terra, este o dezvoltare nefirească, insuficient conştientizată.
Observaţia 3
Schimbarea determinismului din relatia (4) cu cel din relatia (5) reprezinta
conceptul de „conversie ecologică” , sustinut de mine la Conferinţa europeană
de la Berlin din 01.07.2008, ca o sintagma suficient de acoperitoare pentru
schimbarile determinismului dintre cele trei medii fundametale ale Ecologiei
Sistemice.
Observaţia 4.
Această „conversie ecologică” trebuie să devină Obiectivul general al
dezvoltării social- economice pe Terra, dacă dorim ca dezvoltarea socialeconomica să fie si durabilă.
Ca mijloace de realizare a acestui obiectiv, fără alternativă şi foarte urgent,
putem enumera urmatoarele axe principale:
- schimbări în viziunea politică si cultura civic-ecologica;
- reducerea urgenta a poluarilor majore (poluarea mediului,
poluarea morala, poluarea stiintifica etc);
- refacerea fondului silvic, la necesarul absorbirii poluantilor
actuali si a ”poluantilor istorici”;
- politici demografice cu adevarat umane;
- legile economice sa tina cont de legile sociale iar acestea, de
legile naturii.
Observaţia 5.
Dezvoltarea demografică populistă şi inumană, din lipsa unei culturii
ecologice, determină dezvoltarea nedurabilă a multor ţări. Ne putem dezvolta
demografic (social ) şi economic (avuţie, confort, calitate a vieţii) dar numai atât
cât resursele naturale (aer, climă, apă, teren arabil, gaze, lemne, petrol etc) ne
permit.
A se vedea sfatul demografic prezentat şi de renumitul Lester Brown [vezi
lucrarea EcoEconomia] condensat în expresia „opriţi-vă la doi”, adică fiecare
familie de pe planetă să se oprească la unul sau cel mult doi copii, pentru ca
-4/5-

aceştia să poată creşte în siguranţă şi confort (exemplu durabil dat de
planificarea familiara din China si exemplu vulnerabil dat de India sau de unele
ţări africane).
Daca demografia nu va fi corelata prin legi cu adevarat umane vor fi
determinante legile naturii (lipsuri alimenmtare, secete, inundatii, epidemii etc) !
Potentialul planetei poate suporta (alimenta) o populatie limitata !
Am depasit de mult echilibrul ecologic general iar schimbarile climatice
sunt dovezi obligatoriii de retinut de catre ... strategi.
Dezvoltarea durabilă înseamnă dezvoltarea calităţii vieţii şi nu dezvoltarea
exploatării resurselor neregenerabile sau dezvoltarea demografică fără posibilităţi
de trai (vezi si cartea fostului vicepreşedinte al SUA, Al. Gore întitulată „Un
adevăr incomod” sau cartea „Planul B2” a lui Lester Brown).

Partea III –a : Despre inbunatatirea actualei versiuni a
Strategiei Nationale pentru Dezvoltare Durabila
Inbunatatirea punctuala a textului presupune analiza integrata a
documentului existent, a datelor actuale dar si a unor noi concepte.
Problema este urmatoarea:
- persoane ca mine nu au suficient timp pentru o documentare in
detaliu si trebuie sa se margineasca la prezentarea unui punct de
vedere sau a unor sugestii necorelate;
- persoanele platite sa analizeze si sa redacteze asemenea material,
se pare, ca nu au suficienta schimbare, o conversie, in
mentalitatea „omului care a cucerit natura”.
Contributia mea este deci, acum, un punct de vedere fata de modul cum
trebuie abordata o schimbare a unei asemenea strategii.
Am si propuneri punctuale dar nu am suficient timp (eu fac mult
voluntariat, de peste 18 ani, dar trebuie sa-mi asigur si veniturile salariale).
Solutia propusa : amanarea trimiterii formei finale a SNDD, pana spre
sfarsitul anului, pentru :
- integrarea conceptului, firesc, de „conversie ecologica” sau
„conversie durabila” intr-o asemenea strategie (deoarece se
doreste o schimbare durabila dar cu principii nedurabile, clasice);
- revizuirea partiala a viziunii si a obiectivelor, determinate de
integrarea conceptului de conversie durabila;
- inlocuirea dezbaterilor publice, formale si specifice dezbaterilor
cu tematica redusa, cu dezbateri motivate, intre specialisti.
La aceste propuneri se adauga mijloacele de realizare mentionate la
Observatia nr. 4, ca si celelalte observatii din Partea II-a.
Prezenta propunere va fi trimisa structrilor si persoanelor interesate.
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