
 

 

INVITAȚIE MASĂ ROTUNDĂ  

Decan Conf. Univ. Dr. Elena Banciu,  
Facultatea de Știinte ale Comunicării, Universitatea Ecologică din București 

Decan șef de lucrări Suzana Cocioabă, Facultatea de Ecologie și Protecția Mediului, 
Universitatea Ecologică din București 

Decan Lect. Univ. Dr. Nicolae Ajtai,  
Facultatea de Știința și Ingineria Mediului, Universitatea Babeș-Bolyai din Cluj-Napoca  

Lect. Univ. Dr. Elena Sevianu,  
Facultatea de Știința și Ingineria Mediului, Universitatea Babeș-Bolyai din Cluj-Napoca  

 

12.05.2022, Cluj-Napoca 

 

În numele echipei proiectului ENHOJUST. Pentru o justiție antirasistă de mediu și de locuire, 

derulat între ianuarie 2021 – iunie 2022 de către Fundația Desire din Cluj, vă invit la o masă 

rotundă pe tema « Locuirea în mediu toxic – ce pot să facă universitățile în vederea 

îmbunătățirii mediului în care locuim? ». 

Echipa proiectului nostru dorește să vă prezinte rezultatele cercetării prin care, sperăm noi, am 
reușit să abordăm fenomenul locuirii în mediu toxic îmbinând perspectiva sociologică cu cea 
legislativă și medicală, dar și cu una tehnică, de măsurare a poluării aerului în zone private de 
condiții adecvate de locuire. Dincolo de conștientizarea legăturii dintre mediu poluat, locuință 
inadecvată și sănătate precară, ne propunem să contribuim la stabilirea unor relații de 
colaborare între specialiști și activiști pe probleme de mediu, locuire și sănătate.     

Raportul lung al proiectului este accesibil în format electronic pe pagina de internet a Fundației 
Desire: https://www.desire-ro.eu/wp-content/uploads/ENHOJUST_Raport-
TOT_martie2022_final.pdf. Alături de acest raport, am mai scris și un policy brief 
(https://www.desire-ro.eu/wp-content/uploads/ENHOJUST_policy-brief_romana.pdf). Acesta 
prezintă într-un mod sintetic concluzii și revendicări de măsuri pentru o politică publică menită 
să asigure dreptul de a locui în mediu sănătos și să creeze condiții social-economice în care toți 
oamenii pot să facă uz de acest drept. 

 

https://www.desire-ro.eu/wp-content/uploads/ENHOJUST_Raport-TOT_martie2022_final.pdf
https://www.desire-ro.eu/wp-content/uploads/ENHOJUST_Raport-TOT_martie2022_final.pdf
https://www.desire-ro.eu/wp-content/uploads/ENHOJUST_policy-brief_romana.pdf


Propunem următoarea AGENDĂ pentru evenimentul nostru din ziua de 27.05.2022: 

12.00 – 12.50: Prezentarea rezultatelor proiectului ENHOJUST (cercetarea: Enikő Vincze, 
Alexandru Luchiian, Bogdan Mincu, George Zamfir, Vasile Gâlbea; platforma interactivă de 
promovare a materialelor realizate: István Szakáts) 

12.50 – 13.10: Luări de cuvânt din partea invitaților de la Facultatea de Știința și Ingineria 
Mediului, Universitatea Babeș-Bolyai din Cluj-Napoca 

13.10 – 13.30: Luări de cuvânt din partea invitaților de la Universitatea Ecologică din București 

13.30 – 14.15: Discuții despre ce pot să facă universitățile/ facultățile de mediu în vederea 
îmbunătățirii mediului în care locuim? Ce putem face împreună pentru a convinge guvernanții 
să elaboreze și implementeze măsuri care garantează dreptul la mediu sănătos pentru toți?  

 

Masa rotundă se va desfășura fizic la sediul Facultății de Știința și Ingineria Mediului a 
Universității Babeș-Bolyai: str. Fântânele nr. 30, Cluj-Napoca.  

Cu colegii de la Universitatea Ecologică din București ne vom conecta online pe platforma zoom 
la următorul link: https://us02web.zoom.us/j/86719543900.   

 

Vă mulțumesc pentru sprijinul acordat organizării acestui eveniment prin acceptarea participării 
la el și invitării colegilor interesați de această temă de la instituțiile Dvoastră. 

 

Cu stimă 

Prof. Univ. Dr. Enikő Vincze, Universitatea Babeș-Bolyai, președinta Fundației Desire  

 

 

 

Persoane contact pentru organizare: 

- București: Vasile Gâlbea, 0723805857 

- Cluj: István Szakács, 0724510464 

 

https://us02web.zoom.us/j/86719543900

