FEDERATIA COALITIA NATURA 2000 ROMANIA
Stimați custozi și administratori,
Avem plăcerea de a vă invita la Workshop-ul „Avocați pentru natură!”, derulat în
intervalul 12-13 octombrie, la Iași. Workshop-ul „Avocați pentru natură!” reprezintă un
instrument interactiv de aprofundare a cunoștințelor teoretice găzduite de platforma
www.juridic.natura2000.ro, întrucât este compus din aplicații practice și deplasări în teren
(agenda evenimentului este disponibilă pe pagina 2).
Federația Coaliția Natura2000 desfășoară o amplă campanie de training și
perfecționare în tematica dreptului mediului – cu accent pe biodiversitate. Platforma de
training www.juridic.natura2000.ro, lansată în luna iunie, are deja peste 150 de cursanți
înscriși.
Astfel, ziua de vineri, 12 octombrie, va fi dedicată recapitulării legislației de dreptul
mediului și aplicațiilor practice și se va desfășura în sala 460 a Facultății de Biologie, Corpul
B (Universitatea „Alexandru Ioan Cuza”, Iași). Consilierul juridic Antoanela Costea va atrage
participanții în activități de role-playing necesare interpretării legislației și dezvoltării
activității de pledoarie.
Pe 13 octombrie, împreună cu biologul Constantin Ion, de la Facultatea de Biologie
din Iași, ne vom deplasa într-o arie protejată unde vom analiza impactul proiectelor și
activităților antropice facilitate de aplicarea slabă a legii.
Vă

rugăm

să

confirmați

prezența

dumneavoastră

la

adresa

de

office@natura2000.ro, sau la numărul de telefon 0725/964.055.

Brașov, 9 octombrie 2018

Cu stimă,
Liviu CIOINEAG
Director executiv

e-mail

FEDERATIA COALITIA NATURA 2000 ROMANIA

Agendă
Vineri, 12 octombrie
9:30 - 10:00 - Primirea participanților
10:00 - 10:30 - Descrierea Federației și a proiectului Avocați pentru Natură
10:30 - 11:00 - Inițiative legislative în parlament
11:00 - 11:30 - Harta distrugerilor din România
11:30 - 11:45 - Pauză de cafea
11:45 - 13:00 - Recapitulare și clarificări conținut curs Dreptul Mediului - Biodiversitate
13:00 - 14:00 - Pauză de masă
14:00 - 15:30 - Aplicații practice
15:30 - 15:45 - Pauză de cafea
15:45 - 17:00 - Aplicații practice
Sâmbătă, 13 octombrie
10:00 - 14.00 - Deplasare în arii protejate

