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DESCRIPTION 

RemTech Europe, Conferința internațională și expoziția privind piețele și tehnologiile de remediere a apei și a solului, 
este programată pentru 19-23 Septembrie 2022.  
Primele două zile ale conferinței 19-20 septembrie vor fi complet digitale și difuzate în streaming. Celelalte trei zile, 
21-23 septembrie, vor fi hibride: cu prezență, dar vor fi transmise și prin platforma RemTech. Oricine din lume va 
putea urmări fiecare sesiune pentru toate cele 5 zile. 
Scopul conferinței este de a împărtăși informații despre cunoștințele actuale, gradul de inovare și studiile de caz, 
pentru a încuraja dezvoltarea acțiunilor de remediere și aplicarea tehnologiilor noi și durabile și pentru a reuni 
proprietarii de probleme și furnizorii de servicii și tehnologii disponibile. RemTech Europe oferă, de asemenea, o 
platformă pentru discuții între părțile interesate. 
Agenda este bogată și este concepută pentru a promova schimbul de cunoștințe și intercomunicarea între toate 
părțile interesate. Aceasta implică toate părțile interesate din Europa.  
Conferința anuală RemTech Europe va prezenta cadrul general al pieței europene și al tendințelor de dezvoltare. 
Participarea este gratuită. 
 

INVITAŢIE DE PARTICIPARE CU LUCRĂRI – TERMEN LIMITĂ 31 Mai primul apel, 30 Iunie numai 
pentru companiile private 
Pentru a trimite lucrarea dumneavoastră și pentru a participa la sesiunile oficiale ale RemTech Europe, vă rugăm să 
încărcați un rezumat care să includă: Titlul prezentării, Numele autorului/al celui care va prezenta lucrarea, Afilierea, 
Datele de contact ale celui care prezintă lucrarea (e-mail și număr de telefon). Vă rugăm să utilizați modelul de mai 
jos şi să îl trimiteți in format .doc (de preferat) sau .pdf . Termenul limită pentru primul apel este 31 mai, ultimul apel 
fiind stabilit la 30 iunie, acesta fiind numai pentru companiile private. Companiile private vor trebui să achite o taxă 
de 800 euro. Lucrările selectate vor fi publicate într-un număr special al jurnalului SETAC “Integrated Environmental 
Assessment and Management” dedicate Remtech Europe FARA COSTURI DE PUBLICARE.  
 
MODEL REZUMAT: 
http://www.remtechexpo.com/images/2022/EUROPE2022/RemtechExpo_Europe_Abstract_Template_2022.doc 

CONTACT: RemTech Expo Office, secretariat@remtechexpo.com 

 
CUM PARTICIP? 
Pentru a participa online, trebuie să vă înregistrați utilizând o adresă de e-mail validă la 
sesiunile care vă interesează 
(http://www.remtechexpo.com/index.php/en/description/remtech-europe).  
Pentru a participa fizic trebuie să vă înregistrați pe site-ul web RemTech. Veți putea participa la 
toate sesiunile conferinței gratuit (http://www.remtechexpo.com/index.php/en/visitors/visitors-

subscription).  
 

DE CE SĂ PARTICP? SUNT 7 MOTIVE! 
BENEFICIATI de prezentări tehnice structurate în două sesiuni paralele în care mesajele și rezultatele vor fi transmise 
detaliat și discutate activ. 
EVALUAȚI cele mai noi tehnologii și produse, putând interacționa direct cu mai mulți furnizori care vă pot răspunde 
la întrebări punctuale și oferi soluții la cele mai presante preocupări pe care le aveţi. 
STĂPÂNIŢI mai bine informaţiile primite prin prezentări concentrate și relevante pe aspecte teoretice și practice 
actuale privind starea mediului, științe, inginerie, precum și subiecte de interes specifice industriei. 
FAVORIZAŢI dezvoltarea tehnologiilor de ultimă generație bazate pe proiecte finalizate și/sau dovezi concludente 
din domeniile: starea mediului, știință și inginerie. 
EXPERIMENTAȚI un schimb interactiv și viguros de idei legate de cele mai importante probleme de cercetare din 
domeniile mai sus menţionate. 

http://www.remtechexpo.com/images/2022/EUROPE2022/RemtechExpo_Europe_Abstract_Template_2022.doc
mailto:secretariat@remtechexpo.com
http://www.remtechexpo.com/index.php/en/description/remtech-europe
http://www.remtechexpo.com/index.php/en/visitors/visitors-subscription
http://www.remtechexpo.com/index.php/en/visitors/visitors-subscription
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VĂ CONECTAȚI cu sute de profesioniști de top din industrie. Pe parcursul a două recepții, mic dejunuri, prânzuri și 
diverse pauze de discuţii, veți avea șansa să vă întâlniţi cu reprezentanţi din industrie și să stabiliți noi relații de 
afaceri. 
DISCUTAȚI cu moderatorii sesiunilor și prezentatorii atent selecționați dintre experții de top din cadrul comunităților 
academice, autorităţilor cu rol de reglementare și a consultanţilor pe probleme de protecţia mediului. 
 

CINE VA PARTICIPA? 
RemTech Europe va atrage lideri și persoane cheie din mediul academic, guverne, autorități de reglementare, 
precum și proprietari de site-uri, agenții private de consultanță și diverși alți profesioniști din domeniul protecției 
mediului. Iată doar câteva dintre ocupațiile celor care vor participa: CEO, cercetător șef, hidrogeolog șef, director de 
proiecte de mediu, inginer de tratare a apei potabile, chimist de mediu, inginer de remediere a mediului, expert în 
proiecte de mediu, inginer de mediu, geochimist principal, director de proiect, factori de decizie politică, responsabil 
de reglementare, inginer de remediere, cercetător microbiolog, manager de proiect de restaurare, geolog inginer 
principal, toxicolog, vicepreședinte de cercetare și dezvoltare, inginer de tratare a apelor uzate. 
 

PROGRAM PROVIZORIU 
 

Sesiuni plenare 
Fiecare sesiune va dura 1h30 cu două pauze şi va fi urmată de 
un dialog interactiv în care moderatorii sesiunilor vor 
intervieva, iar vorbitorii vor prezenta, având timp pentru 
întrebări şi sugestii din partea publicului larg. 
 

Cursuri de formare  
Se vor axa pe domenii specifice de interes şi vor fi ținute de 
formatori din întreaga lume. 
 

Demonstrații Live  
Anumite companii selectate vor prezenta utilizarea 
tehnologiilor lor brevetate de la sediul lor sau în zonele verzi 
din afara Ferrara Fiere. Sesiunea de demonstrații live este 
menită să evidențieze partea tehnică şi nu aspectul comercial. 
 

Concurs de postere 
RemTech Europe organizează un concurs de postere. 
Termenul limită pentru lucrări este 31 mai 2022. 
 

Sustainathon 
Ca o continuare a ceea ce s-a petrecut anul trecut, RemTech 
Europe organizează “Sustainathon 2022”: un maraton de 24 
de ore în care vorbitorii vor susține conceptele de 
remediere sustenabilă şi utilizare sustenabilă a resurselor 
de apă care sunt legate de două obiective specifice pentru 
dezvoltare sustenabilă, nr.11 şi nr.6. Prezentările vor 
evidenția perspective şi experiențe diferite cu privire la 
managementul de mediu adecvat. Puteți propune o 
prezentare prin trimiterea unui rezumat la 
secretariat@remtechexpo.com având ca subiect al e-
mailului "Sustainathon 2022". 
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PRINCIPALELE DOMENII DE INTERES 
 

 

 

  

MICROPLASTICE 

PFAS 

CONTAMINANŢI 
EMERGENŢI  

 

SCHIMBĂRI 
CLIMATICE & SOL 

HRSC 

INNOVARE DIGITALĂ 

SUSTAINABLE 
REMEDIATION 

BIOREMEDIERE 

TRATAREA APELOR 
UZATE 

 

ENERGIE 
GEOTERMALĂ 

SĂNĂTATE UMANĂ 
& TOXICOLOGIE 

REMEDIEREA  
DNAPL & LNAPL 

INTRUZIUNEA DE 
VAPORI 

GESTIONAREA 
DEŞEURILOR 

PORTURI ŞI SITURI 
CONTAMINATE 

MARI 

 

MANAGEMENTUL 
SEDIMENTELOR 

SITURI 
RADIOACTIVE 

 

DRUGS PESTICIDES 

1,4 DIOXANE NANOMETERIALS 

LEGISLAŢIE DE 
MEDIU 

CARACTERIZAREA 
SĂNĂTĂŢII SOLULUI 

DE LA DEŞEURI LA 
ENERGIE 

SITURI MILITARE 

SENZORI CHIMICI 

POLUARE DIFUZĂ 

ZONE MINIERE  

TECHNOLOGII 
SUSTENABILE 

 

ECONOMIE 
CIRCULARĂ 

PREVENIREA 
ACCIDENTELOR 

TRATAREA APELOR 
PLUVIALE 

DUE DILIGENCE IMOBILE ÎN 
DIFICULTATE 
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COMITETUL ŞTIINŢIFIC 
COMITETUL ŞTIINŢIFIC este compus din reprezentanţi ai multor instituţii Europene şi internţionale.   
Acesta este compus din: Christian Andersen, Diego Angotti, Veronique Antoni, Thomas Aspray, Patrizia Bianconi, 
Baran Bozoglu, Antonio Callaba de Roa, Said El Fadili, Marco Falconi, Nicolas Fatin-Rouge, Stephanie Fiorenza, Jorg 
Frauenstein, Josè Carlos Gouvea, Wouter Gevaerts, Deyi Hou, Nicola Harries, Róbert Jelínek, Joytishna Jit, Grzegorz 
Malina, Edith Martinez-Guerra, Kine Martinsen, Dietmar Müller-Grabherr, Paul Nathanail, Jussi Reinikainen, Natalia 
Rodríguez Eugenio, Juliana Rolla de Leo, Pedro Sifuentes, Claudio Sorrentino, Frank Swartjes, Nino Tarantino, Pavlos 
Tyrologou, Marvin Unger, Olcay Unver, Antonella Vecchio, Erika von Zuben, StephenWeber, Christiane Wermeille, 
Piotr Wojda. 

   

   

  



 

 
 


