
 

 

                                                                                                                             

Atelier interregional și vizită de studiu 

cu privire la restaurarea terenurilor postminiere în Brandenburg 

 

Proiectul DeCarb include organizarea unor vizite de studiu pentru a promova 
învățarea interregională și consolidarea capacităților între organizațiile partenere și 
părțile interesate ale acestora, pe probleme cheie legate de decarbonizare și tranziția 
catre o energie curată a regiunilor cu consum de cărbune. 

Vizita de studiu a fost organizată în Germania, în Regiunea Brandenburg, de 
Ministerul Economiei Afacerilor și Energiei din statul Brandenburg in perioada  6 - 7 
noiembrie 2019.  

S-a pus accentul pe terenurile postminiere, procesele de restaurare și restituire a 
mediului în urma opririi activităților bazate pe cărbune în regiune (fie închiderea minelor 
de cărbune, fie dezafectarea centralelor electrice pe cărbune). 

Scopul vizitei de studiu a fost de a oferi informații detaliate dintr-o regiune 
avansată în planificarea restaurării terenurilor privind toate aspectele operaționale, 
administrative și tehnice ale  proceselor de restaurare a terenurilor în fostele mine de 
cărbune.  

Agenda intalnirii a fost structurata pe 2 zile .  

In data de 06 noiembrie,in prima sesiune, in cadrul intalnirii partenerilor 
proiectului a fost prezentat stadiul implementarii proiectului si  raportul tehnic si 
financiar. 

Tot in cadrul primei sesiuni, Domnul Uwe Sell -Șef de departament - Minerit de 
lignit și remediere Oficiul de Stat pentru Minerit, Geologie și Materii Prime din 
Brandenburg (LBGR) a  prezentat “Reabilitare minieră și de mediu -Reabilitarea fostei 
exploatări de lignit din Germania de Est - rezultate și sarcini” 

În a doua sesiune a întâlnirii, dna. Silke SCHWABE -Director de divizie - Afaceri 
internaționale Camera de Comerț și Industrie (IHK) Cottbus, a prezentat initiativa 
MinGenTec . 



 

 

În plus, în a doua sesiune, participanții au organizat  un atelier de lucru/workshop 
cu tema  „Analiza nevoilor privind restituirea mediului și restaurarea terenurilor în 
regiunile DeCarb”, urmat de o masă rotunda. 

Prima zi s-a incheiat cu cuvantul domnului  Torsten MAERKSCH-Șeful Centrului 
Regional South-Brandenburg,Agenția de Dezvoltare Economică Brandenburg (WFBB 
GmbH) si prezentarea Companiei de Management Minier Lusatian și Central German 
(LMBV mbH)  sustinuta de Domnule Jörg SCHLENSTEDT-Expert principal. 

În cea de-a doua zi a evenimentului, actorii regionali au prezentat bune practici 
privind reconstruirea funcționalității ecologice și a integrității  peisajelor degradate, 
stimulând în același timp funcțiile productive ale terenului pentru atenuarea impactului 
negativ al fazei de exploatare a cărbunelui pentru forta de munca și venitul local:  

- „Cottbuser Ostsee - De la o mină la lac” prezentare Domnul Peter LAUX 
Coordonator GIS LEAG,  

- Tur al zonelor miniere recultivate,  

În acest scop, organizația gazdă a programat vizita în zone selectate din districtul 
lacului Lusatian (de exemplu, terasa marina IBA), una dintre cele mai citate și renumite 
proiecte de recuperare a minelor în toată lumea: 

- Vizita la  GUT GEISENDORF, 
-  Vizita la Großräschen  

Cea de-a dosu zi s-a incheiat cu workshop-ul interregional „Dezvoltarea peisajului 
lacului în regiunea Lusatia ca exemplu pentru cele mai bune practici” ,urmat de o 
masă rotunda. 
 

Pentru informații suplimentare despre proiectul DeCARB, vă rugăm să vizitați site-ul 
proiectului www.interregeurope.eu/decarb. 


