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Simpozion privind revitalizarea 
sitului fostei fabrici Siderurgica

11 ‐ 12 Octombrie 2011
Hunedoara

Înscriere Invitație

Localizarea simpozionului

Contact

Timbre invită toate instituţiile şi persoanele interesate
de dezvoltarea fostei platforme industriale Siderurgica
SA să ia parte la acest simpozion, în speranţa că ne
veţi împărtăşi cunoştinţele, experienţele şi nevoile Dvs.

Îi avem în vedere, în special, pe reprezentanţii
autorităţilor publice locale, judeţene şi regionale,
companii şi consultanţi din domeniul administrării şi
reabilitării siturilor poluate, investitori, furnizori şi
societăţi de asigurare, şi orice instituţii sau firme
interesante de eficacitatea şi sustenabilitatea
reabilitării sitului Siderurgica SA. De asemenea, sunt
bineveniţi reprezentanţii comunităţilor din vecinătatea
Hunedoarei, precum şi organizaţii non-
guvernamentale, grupuri de iniţiativă, reprezentanţi ai
mass media, experţi independenţi sau alţi specialişti,
precum şi cetăţeni preocupaţi de soarta sitului
Siderurgica. Toţi sunt invitaţi în mod cordial pentru a
contribui prin competenţele şi interesele lor la
dezbaterea care va avea loc şi pentru a asigura
proiectului TIMBRE cea mai bună bază de informaţii
disponibilă la nivel local.

Best Western Hotel Rusca
Bvd. Dacia, Nr. 10,
331013 Hunedoara, România
Telefon: +40 254 717 575

Helmholtz-Centre for Environmental Research – UFZ
Permoserstr. 15  |  SUSOZ | 04318 Leipzig | Germany

Persoană de contact: Filip Alexandrescu

E-mail: timbre-info@ufz.de
Telefon: 0727 552 168 (România)
Fax: 021 243 3645 (România)

Site:   www.timbre-project.eu



Sesiune generală în română (8:45 – 12:30)
Această sesiune este deschisă tuturor instituţiilor şi 
organizaţiilor interesate precum şi publicului larg.

08:15 – 08:45   Înscrierea participanţilor la simpozion

08:45 – 09:00
Cuvânt de bun venit & anunţarea agendei

09:00 – 09:30 
Cuvânt de bun venit 
•  M. Moloţ – Preşedintele Consiliului Judeţean HD
•  O. Hada – Primarul municipiului Hunedoara
•  A. Dézsi – Prefectul judeţului Hunedoara
•  G. Cical – Director SC Eco Sid SRL
•  P. Toma – Director executiv SC Eco Sid SRL

09:30 – 09:45  Prezentarea participanţilor

09:45 – 10:30
Prezentarea proiectului timbre
• I. Bica – prezentare de ansamblu
• F. Alexandrescu – objective metodologice
•  E. Martac – obiective tehnice

10:30 – 11:00 Pauză de cafea / ceai 

11:00 – 11:45
Întrebări şi răspusuri – Dezbatere privind 
obiectivele proiectului şi aşteptările participanţilor  
locali şi regionali

11:45 – 12:30 
D. Gaiţa – Istoric “Siderurgica S.A.” şi film scurt
despre istoria sitului. 

12:30 – 14:00  Pauza de prânz

Contextul proiectului Programul simpozionului – 11 Octombrie 2011

Sesiuni tehnice cu traducere (14:00 – 16:30)
Aceste sesiuni au rolul să stabilească relaţii de colaborare 

între timbre şi autorităţile şi experţii locali. 

14:00 – 14:15
Prezentarea agendei pentru sesiunile tehnice

14:15 – 15:45 
Participanţii vor fi împărţiţi în trei grupuri de lucru:

A. Tehnologie: Vor fi discutate tehnologiile de 
investigare şi remediere ce urmează a fi 
aplicate

B. Administraţie: Va fi discutată organizarea 
tehnică şi administrativă şi planificarea 
reabilitării siturilor poluate 

C. Decizie politică: Vor fi discutate procesele de 
luare a deciziilor şi de participare la decizie în 
regenerarea siturilor poluate de la Hunedoara
şi din România. 

Temele discutate în cadrul fiecărui grup vor include: 
• Prezentarea participanţilor 
• Interesele şi problemele locale şi regionale
• Interesele cercetătorilor din cadrul timbre
• Întrebări şi răspunsuri între participanţi
• Stabilirea persoanelor de contact 

15:45 – 16:15
Sesiune plenară finală, în care fiecare grup va 
prezenta rezultatele discuţiilor şi concluziile

16:15 – 16:30
Perspective – cum se vor derula parteneriatele 
dintre timbre şi reprezentanţii locali şi regionali

16:30 Încheierea simpozionului

Timbre recunoaşte co-finanţarea din partea Programului 
cadru 7 al Comunităţii Europene, 

prin acordul de finanţare no 265364 (2011-2014).

Pentru mai multe informaţii despre  timbre  
accesaţi:     www.timbre-project.eu

Programul simpozionului – 12Octombrie 2011

Vizită de informare la situl ECO SID: În a doua zi, participanţii la simpozion vor vizita situl ECO SID, unde vor fi 
prezentate câteva din tehnologiile timbre. Mai multe informaţii vor fi furnizate în prima zi a evenimentului.

Fostele zone miniere şi industriale poartă adesea
urmele poluării intense la care au fost supuse. Din
cauza nivelului ridicat de contaminare, multe astfel
de zone sunt considerate periculoase şi sunt
abandonate, subminând în acest fel dezvoltarea
comunităţilor învecinate.

În Europa există peste 20.000 de situri poluate de
mari dimensiuni, asemănătoare cu situl fostei
întreprinderi Siderurgica SA din Hunedoara (HD).
Aceste aşa-numite “megasituri” sunt o ameninţare
pentru resursele de apă şi de sol, în prezent sever
limitate, şi generază riscuri de mediu şi de sănătate
precum şi costuri economice şi sociale. Regenerarea
eficace şi durabilă a acestor “megasituri” necesită
atât tehnologii de investigare şi remediere cât şi
proceduri integrate de evaluare.

Proiectul TIMBRE – Regenerarea terenurilor
industriale poluate din Europa – îşi propune să le
ofere sprijin autorităţilor şi experţilor din acest do-
meniu pentru depăşirea obstacolelor existente în ca-
lea reutilizării megasiturilor. În acest scop, TIMBRE
va dezvolta şi va pune la dispoziţia celor implicaţi so-
luţii complexe adaptate nevoilor lor şi caracteristicilor
sitului. Aceste soluţii vor include tehnologii, abordări
şi instrumente de management pentru planificarea
reutilizării şi remedierii siturilor poluate.

O mai bună înţelegere a contextelor locale, a
instrumentelor politice regionale şi a percepţiilor
celor implicaţi este esenţială pentru o implementare
fezabilă şi utilă a tehnologiilor, strategiiilor şi
instrumentelor propuse.

Simpozionul va prezenta proiectul timbre tuturor
celor interesaţi. Aşteptările şi cererile de la nivel local
vor juca un rol central în elaborarea de strategii de
revitalizare a sitului Siderurgica.
Vor fi încurajate relaţii de
colaborare între partenerii
timbre şi autorităţi şi experţi
locali şi regionali.


