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Bucureşşti, 15 apriliie 2016
Asociaţţia Studenţillor la Econoomie Agroaalimentară şşi a Mediullui (ASEAM
M) în partenneriat cu
Facultattea de Ecoonomie Agroalimentarră şi a Meediului din cadrul Accademiei de Studii
Econom
mice din Bu
ucureşti anuunţă desfăşu
urarea evennimentului „Ziua
„
păm
mântului la EAM”,
care vaa avea loc Vineri, 222 aprilie 20016, ora 10:30, în 3M1 (clădirrea „Paul Bran”)
B
a
Academ
miei de Stud
dii Econom
mice din Str.. Mihail Mooxa, Sector 1, Bucureştti.
Evenim
mentul îşi prropune să deruleze
d
o campanie de
d conştienntizare în râândul studennţilor cu
privire la
l importanttă protejăriii mediului şi
ş cea a mennţinerii unu
ui stil de viaţţă sănătos.
La confferinţă vor participa
p
repprezentanţi ai mediuluii economic printre
p
caree se numără doamna
Luminiţţa Ghiţă reeprezentant al Ministerului Mediului, Ecoteeca, un ON
NG ce se oocupă de
reciclării, RLSM Eccoservices pprin participparea domnnului Răzvaan Jipa, Anaa Nedelcu-sspecialist
în manaagementul ddeseurilor, un reprezeentat al com
mpaniei B!toonic, produccător de supplimente
alimentaare ce vor îîmpărtăşi iddei legate dde importanţa unei alim
mentaţii săn
nătoase, siguuranţa şi
grija penntru mediu şi proiecte diverse ce surprind
s
aceeste teme.
Cea dee-a doua parte
p
a evvenimentulu
ui constă în
î două ateliiere: „Furo
oshiki: tehhnică de
impacheetat japonezză”- la depaartament EA
AM (sala 30
009) si va fi
f susţinut dde către Connf. Univ.
„
Dr. Roxxana Pătărlăăgeanu, şi „AnARTivi
ism: eco-haandmade deesign” coorddonat de căătre Ana
Acestea au ca scop
Nedelcuu & Atelierr de reciclaare creativăă cu ECOTE
ECA la salla 3 M I. A
n reciclare pprecum şi innstruirea
punereaa in practicăă a modalităăţilor de prootejare a meediului prin
m ecologiic.
studenţiilor cu priviire la folosirrea unor maateriale în mod
Publicul vizat estte constituiit din studdenţii, doctoranzii, caadrele didacctice şi peersonalul
adminisstrativ al Accademiei de Studii Econ
nomice din Bucureşti.
Inscrierri la:
https://ddocs.googlee.com/formss/d/1YOHv10JfoDzftJK
KdFv2gQCHa30msFh5
5u3MDbovvoFBU/viewfform
Persoanna de contacct: Alina Zahharia-Preşedinte, Andrreea Radoi-M
Marketing, ASEAM,
aseam.eeam@gmaill.com.
Faceboook: https://w
www.faceboook.com/1A
ASEAM/

Adaptabilitatee – Solidaritatee – Eficienţă – Altruism – Motivaţie
A
M
AM contribuie la dezvoltareaa profesionalăă şi personală a tinerilor prin
n consolidareaa relaţiilor întrre
ASEA
m
mediul universiitar şi mediul de afaceri.
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