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Misiuni principale SNSIM:

Națională de Știința și
Ingineria Mediului
Despre noi
Asociaţia Societatea Națională de Știința

prin programe de asistență tehnică,

și Ingineria Mediului (SNSIM) este o

consultanță, elaborare de proiecte

asociaţie profesională care reuneşte

și propunere de soluții tehnologice

specialişti din cadrul instituţiilor aca-

la solicitarea diferiților beneficiari,

demice şi de cercetare și specialiști

printre care se pot regăsi societatea

care activează în sectoare economice

civilă, organizații neguvernamentale,

cu activităţi specifice în domeniul

operatori economici, instituții publice

mediului.

și de cercetare.

SNSIM dorește să contribuie la progresul

De asemenea, necesitatea consolidării

domeniilor de ştiinţa şi ingineria mediului

ariei curriculare din programul didactic

în context educațional și științific și

preuniversitar, universitar și postuni-

are ca scop promovarea intereselor

versitar în domeniile știința, ingineria

profesionale ale membrilor săi, atât

și protecția mediului a reprezentat o

la nivel național, cât și internațional.

motivație pentru inființarea Asociației

Membrii fondatori ai Asociației SNSIM au

SNSIM. Promovarea cercetării aplica-

convenit asupra necesității creării unei

tive ca sursă de soluții practice pentru

echipe interdisciplinare cu expertiză

problemele societății contemporane,

în domeniile de ingineria, manage-

în colective la care să participe și

mentul și protecția mediului. Această

membri ai comunităților interesate,

echipă este menită să ofere soluții

face parte din viziunea SNSIM cu

la problemele specifice de mediu

privire la viitorul educației.

• Crearea de echipe interdisciplinare
de experţi din rândul membrilor
asociaţiei, menite să ofere soluţii
la problemele specifice domeniilor
ştiinţelor naturii, ingineriei şi managementului mediului;
• Stimularea şi dezvoltarea capacităţii
de studiu interactiv, multidisciplinar şi
pragmatic al specialiştilor în domeniu;
• Organizarea de dezbateri, seminarii, forumuri, simpozioane, conferinţe
în domeniul protecţiei mediului;
• Promovarea de tehnici, tehnologii,
produse şi echipamente performante la cotele impuse de standardele
internaţionale în domeniul ştiinţei,
ingineriei şi protecţiei mediului;
• Crearea unei baze de date complete, accesibile şi actuale în domeniul
ştiinţei şi ingineriei mediului;
• Dezvoltarea şi consolidarea ariei
curriculare în programul didactic universitar/postuniversitar în domeniul
ştiinţei, ingineriei şi protecţiei mediului
prin cooperare cu factorii implicaţi la
nivel naţional;
• Crearea unui cadru instituţional
pentru comunicare internă şi dialog
între toate categoriile de membri ai
societăţii;
• Perfecţionarea cadrului legislativ în
cooperare cu instituţiile publice, pen-

tru crearea condiţiilor de afirmare
şi eficientizare a activităţilor specifice domeniului ştiinţei, ingineriei şi
protecţiei mediului;
• Promovarea cercetării aplicative ca
sursă de soluţii practice pentru problemele societăţii contemporane, în
colective la care să participe şi membri
ai comunităţilor interesate, precum şi
specialişti din universităţi;
• Creşterea implicării democratice
a societăţii în aplicarea politicilor de
mediu;
• Îmbunătăţirea factorilor de mediu şi
a stării de sănătate a populaţiei;
• Elaborarea de studii de mediu şi
rapoarte în domeniul ştiinţei, ingineriei
şi protecţiei mediului;
• Acordarea unor premii si distincţii
de merit.

Activitățile Asociației Societatea
Națională de Știința și Ingineria Mediului
Asociaita SNSIM a fost înființată în luna ianuarie a anului 2013.
De la momentul înfiintării și până în prezent, SNSIM a desfășurat
numeroase activități. Dintre activitățile mai recente, se pot enumera
următoarele activități semnificative:
• Participarea în calitate de partener la
realizarea Simpozionului Național cu
participare Internațională “Environment
& Progress”, ediția a XI-a, organizat de
Facultatea de Știința și Ingineria Mediului, Universitatea Babeș-Bolyai, 10
noiembrie 2017.
• Organizarea mesei rotunde SNSIM cu
tematica “Analiza asupra învățământului
de mediu în universitățile din România”,
cu ocazia Conferinţei ECO-Impuls din
Timișoara, 6 octombrie 2017;
• Participarea în calitate de partener la
realizarea Conferinței Internaționale
U.A.B.-B.E.N.A. - Environmental Engineering and Sustainable Development,
organizată de Universitatea „1 Decembrie 1918” din Alba Iulia, și organizarea
unei mese rotunde în cadrul conferinței
cu tema “The situation of occupational
codes in Romania in the field of environmental protection”, 25 mai 2017;

• Organizarea mesei rotunde SNSIM cu
tema “Profesionalizarea și instituționalizarea
inginerului de mediu în România din perspectiva normativelor europene”, 24 noiembrie 2016;
• Participarea în calitate de partener
la realizarea Conferinței Internaționale
ELSEDIMA - “Legislație de Mediu,
Ingineria Siguranței și Managementul
Dezastrelor”, ediția a XI-a, organizată
de Facultatea de Știința și Ingineria
Mediului, Universitatea Babeș-Bolyai
din Cluj-Napoca, și organizarea seminarului anual SNSIM, 27 mai 2016;

ELSEDIMA ediția a XII-a
17 - 19 Mai 2018 Cluj-Napoca
Facultatea de Ştiinţa şi Ingineria Mediului din
cadrul Universităţii „Babeş-Bolyai” din Cluj-Napoca
organizează odată la doi ani Conferinţa Internaţională
„Legislaţie de Mediu, Ingineria Siguranţei şi
Managementul Dezastrelor” – ELSEDIMA.
SNSIM participă în calitate de partener la organizarea acestui eveniment încă din 2014.
Această ediţie abordează subiecte diverse ale
managementului riscului, reunite sub tematica
Reducerea riscului de dezastre pentru
societăţi sustenabile.

• Participarea în calitate de partener
la realizarea Simpozionului Național cu
participare Internațională “Environment
& Progress”, organizat de Facultatea de
Știința si Ingineria Mediului, Universitatea
Babeș-Bolyai, 29-30 octombrie 2015.

Mai multe detalii sunt disponibile pe pagina web
a conferinţei:
www.elsedima.ro
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