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Stimaţi membri 

Cu speranţa că aţi avut o vară plăcută şi o vacanţă relaxantă, trimit acest mesaj pentru a transmite detalii 
organizatorice/administrative privind Conferinţa “Ecologia şi Societatea Română de Ecologie ȋn 
tranziţie” şi Adunarea Generală a SRE ce se va desfăşura la Constanţa în perioada 31 octombrie – 
1 noiembrie 2019 (sosire pe 30 octombrie şi plecare pe 2 noiembrie). 

Colegii de la Institutul de Cercetări Marine “Gr. Antipa” au analizat posibilităţile de cazare cele 
mai potrivite şi propun Complexul hotelier Bulevard (tarif cameră single 4*: 230 lei/noapte cu 
mic dejun inclus sau tarif cameră single 3*: 180 lei/noapte cu mic dejun inclus). 

Ţinând cont de obiectivul strategic al conferinţei şi anume cel de a analiza şi de a decide modul 
în care SRE răspunde la provocările şi oportunităţile secolului XXI este importantă participarea 
membrilor SRE.  Subliniem din nou faptul că conferinţa se adresează membrilor SRE (validaţi la 
31.12.2018), precum ṣi potenţialilor membri ai SRE care şi-au exprimat/ ȋşi  vor exprima 
interesul în cadrul întâlnirilor de promovare a “proiectului SRE” ȋn perioada premergătoare 
acesteia (inclusiv luna septembrie 2019). 

Este urgent să avem o evaluare a numărului de participanţi pentru a continua procesul de 
negociere cu organizatorii locali/reprezentanţii hotelieri. 

Prin urmare, vă rugăm să confirmaţi până pe data de 15 septembrie 2019, participarea 
dumneavoastră (inclusiv perioada de participare). 

Detalii de organizare a fiecărei sesiuni, precum şi o listă cu potenţiale grupuri de expertiză vor fi 
postate în curând pe pagina web a SRE. 

Notă - Subliniem faptul că: 

* setul de materiale transmis membrilor SRE începând cu cea de a doua jumătate a anului 2017 
până în prezent (etapa de pregătire a conferinţei) se află în faza finală de ordonare şi grupare, şi 
va fi accesibil pe pagina web a SRE după 15 septembrie 2019. 

* participanţii sunt membri ai SRE, experţi români (menţiunea este necesară pentru a nu 
confunda cu o Conferinţă Internaţională pentru care ar fi trebuit să menţionăm care este limba 
de desfăşurare a lucrărilor) 

 

 

 


