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Descriere 

Conversia Minei de Cărbune Petrila a fost scopul principal al unei inițiative din 2012, 
semnificativă în peisajul românesc contemporan. La inițiativa ADERF - Asociația Studenților 
și Doctoranzilor Români din Franța și Asociația Culturală „ Condiția Română ”, în toamna 
acelui an a fost organizat atelierul „ Petrila – Regenerarea unui peisaj industrial”. Rezultatul 
așteptat al atelierului a fost găsirea direcțiilor strategice de dezvoltare a orașului Petrila în 
raport cu un scenariu de reutilizare a patrimoniului său industrial – Mina Petrila . La finalul 
acestei prime inițiative a fost creată o radiografie a orașului și a relației dintre acesta și mină. 
Atelierul s-a repetat în cursul anului 2013, prin edițiile 2 și 3, produsul final fiind studiul de 
prefezabilitate „Conservarea, paza și transformarea funcțională a structurilor cu valoare 
patrimonială din cadrul exploatării miniere Petrila ”, care a stat la baza clasificării ansamblul 
din Lista Monumentelor Istorice. În același an, studiul de fezabilitate rezultat în atelierul de 
regenerare urbană postindustrială a fost votat în unanimitate de Consiliul Local Petrila . 
Astfel, prin această hotărâre a Consiliului Local s-au făcut presiuni asupra companiei miniere 
pentru a modifica soluția de demolare. 

 

O parte a fostului ansamblu minier 

1. Localizare: Petrila , microregiunea Valea Jiului , judetul Hunedoara , Regiunea Vest, 

Romania 

2. Tip de acțiune: Transformarea unui sit minier într-un muzeu și un centru de scufundări 

3. Actori: Asociația Petrila Planet, Primăria Municipiului Petrila  

4. Conditii de finantare: - 

5. Fond(e): acțiuni voluntare 

2014 este anul primei intervenții participative în situl minier Petrila : StartUp Petrila este o 
primă acțiune fizică, o reprezentare la scară redusă a potențialului existent: fosta stație de 
pompare din interiorul șantierului minier este pusă în valoare de o intervenție temporară, 
care între timp a fost deschisă publicului. Acest spațiu a rămas, până în prezent, în 
conducerea asociației locale „ Condiția Română ”, al cărui reprezentant este deja cunoscutul 
artist Ion Barbu . De asemenea, un set de intervenții urbane au activat temporar malul râului 
Jiul de Est , limita dintre mină și oraș. Organizat de Asociația PlusMinus , proiectul 
presupune un rezultat concret, real, de reconversie al unuia dintre imobile, fără valoare 
patrimonială, care a fost pus la dispoziție de către Primăria Municipiului Petrila . Inițiatorii au 
decis să o deschidă publicului printr-un proiect gândit și realizat împreună cu locuitorii, un 
experiment participativ implementat sub îndrumarea arhitecților și artiștilor români și germani. 
Rezultatul a fost inaugurarea Pompadou Centru , un centru cultural pentru cetățenii 
petrilenilor , deschis pentru evenimente culturale ale comunității. 

În ianuarie 2015 se anunță oficial procedura de clasificare oficială, printr-o adresă a Direcției 
Județene pentru Cultură Hunedoara către Valea . Societatea de Închidere a Minei Jiului 
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(SNIM VJ) și Primăria Petrila . În urma acestui act, demolarea clădirilor a fost oprită. În 
același an, în august, Petrila a susținut „Zilele Patrimoniului Industrial”, organizate de 
Societatea Culturală Română, ADERF și PlusMinus . În cadrul evenimentului a fost 
amplasată plăcuța de identificare ca monument istoric a ansamblului de mine Petrila , 
acțiune care a legat ansamblul industrial. 

Anul 2016 consemneaza incadrarea in Lista monumentelor istorice, ansamblul categorie, 
grupa valorica A, a Exploatarii Miniere Petrila , cu urmatoarele subcomponente: constructia 
vechilor compresoare si centrala termica cu cosul de fum si mina Deak . (în grupa valoric A), 
atelierele mecanice, puțul nou cu bast, puțul central (turn și hală) și vechea uzină de 
pregătire (în grupa valoric B). În același an, în noiembrie, documentarul „Planeta Petrila ” 
(regizor Andrei Dașcalescu ) este lansat la Festivalul Internațional de Film Documentar de la 
Amsterdam - IDFA 2016. După premiera națională de la Petrila , pe 4 iunie 2017 a fost 
dedicat designului itinerant al documentarului în țară și străinătate. Proiecțiile publice ale 
filmului „Planet Petrila ”, difuzarea regulată a acestuia pe mici și mari ecrane, dar și 
aprecierea lui pe scară largă au dus la o schimbare a percepției și, în final, la o reacție 
pozitivă a comunității locale cu privire la procesul de conversie a of patrimoniului. ansamblu. 
Ceea ce a fost considerat inițial un pas de către profesioniștii din zonele puțin familiarizate cu 
Petrila , apariții episodice în localitate, a devenit treptat un discurs general apreciat în toată 
Valea Jiului . A fost scoasă la iveală o categorie de valori mai puțin specifice comunității 
locale sau, mai degrabă, mai puțin specifice factorilor de decizie locali și liderilor informali 
vizibili în viața publică. Aceste valori se referă la o atitudine pozitivă în raport cu mediul 
construit din apropiere și valoarea sa de patrimoniu, documentată în toate etapele sale și 
ilustrată de film. 

Orasul Petrila , Foto Andrei Dascalescu    StartUP Petrila , 2014: s-au ridicat 
lumini în 

 aer de către participanți 

La sfârșitul anului 2017 a fost inițiat „Programul de regenerare prin inițiative culturale” 
(PRIC), un proces coordonat de acțiune, al cărui scop final este dezvoltarea noului nou 
administrativ, economic și cultural centercentreal orașului Petrila împreună cu un local activ 
și deschis. comunitate. Bazele acestei inițiative au fost: cercetarea nevoilor și oportunităților 
existente și posibile, cartografierea resurselor locale, regionale și naționale și facilitarea 
participării publice a locuitorilor. Prima etapă a PRIC constă în generarea și implementarea 
de evenimente culturale, sub forma unor acțiuni tactice care să faciliteze obținerea de 
rezultate vizibile pe termen scurt și mediu, care să câștige încrederea administrației și a 
localnicilor, pentru a testa. și validarea direcțiilor oferite de PRIC și care să contribuie la 
creșterea consumului cultural la nivel local, la dezvoltarea treptată a noului public și, în final, 
la reintroducerea minei în mentalul colectiv și la creșterea presiunea pentru conversie. 
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Obiectivele pe termen scurt au vizat formarea structurii administrative de coordonare a 
procesului de reconversie a ansamblului patrimonial, organizarea de manifestări culturale 
care mențin interesul general pe tema Petrila (care implică și un număr tot mai mare de 
localnici), transferul ansamblului din proprietatea SNIM VJ din proprietatea orasului Petrila si 
includerea obiectivului in lista membrilor asociatiei ERIH-Ruta Europeana a Patrimoniului 
Industrial. 

În urma procesului natural, conform planului de acțiuni agreat, în ianuarie 2018 a avut loc o 
întâlnire privind viitorul minei Petrila , organizată de grupul de inițiativă al profesioniștilor din 
domeniul patrimoniului și intervențiilor culturale, împreună cu reprezentanții Orașului. 
Primaria Municipiului Petrila , al SNIM VJ, coordonatorul RUR pentru Planul Urbanistic 
General al municipiului. După câteva ore de dialog constructiv, a fost semnată o declarație 
de angajament pe patru puncte esențiale în evoluția procesului, inclusiv înființarea asociației 
Petrila de către toți actorii sus-menționați și contribuția financiară a Municipiului Petrila la 
plan de acțiune pe termen scurt. 

Pe plan administrativ, în luna august s-a finalizat înființarea „ Asociația Petrila Planet”, cu 
următorii membri fondatori: Primăria Petrila - autorități publice locale, Asociația Plusminus - 
reprezentanți ai profesioniștilor care au lucrat pentru clasificarea ansamblului, Asociația 
Ideilagram prin artist Ion Barbu - iniţiatorul apelului salvare a minei, ACV Petroşani - 
reprezentant al mediului ONG local. Următorii pași constau în cererea de înscriere în ERIH și 
inițierea de parteneriate formale cu organisme similare din Europa. Odată cu decizia de a 
înființa această organizație, s-au luat contacte și în Europa. 

 

Un grup de turişti germani care vizitează Muzeul Salvatorilor Minieri 

Planeta Petrila își propune să atragă artiști, specialiști, autorități și public local sub umbrela 
unui eveniment multidisciplinar, într-un exercițiu de reimaginare a întregii Mine Petrila . 
Locuitorii orașului, studenții în practică și voluntari externi lucrează împreună cu comunitatea 
de artiști, arhitecți specialiști și urbaniști pentru a crea vizualizări ale unui viitor posibil, 
construit din re-reprezentarea trecutului industrial. Din punct de vedere tematic, Exploatarea 
Culturală Petrila funcționează ca o radiografie a așteptărilor localnicilor și a posibilelor 
proiecții legate de reconfigurarea funcțională a minei Petrila și conturarea unei noi identități 
locale. 

Din punct de vedere metodologic, Planeta Petrila combină tehnici interdisciplinare de 
interpretare a unui sit de patrimoniu industrial, cercetare artistică inspirată din antropologie, 
metodologii de dezvoltare a publicului (dezvoltarea publicului) și tehnici de implicare publică 
(angajament public) în scopul evaluării potențialului existent și dezvoltării unei comunități 
locale în jurul proces de regenerare prin cultură. 
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Realizări 

Cele mai importante realizări includ: 

 recunoașterea minei ca ansamblu de patrimoniu de importanță națională, în domeniul 
patrimoniului industrial; 

 reutilizarea adaptivă a clădirilor, parte a unui proces informal de reinventare; 
 inițierea unui ONG, care să promoveze procesul de reconversie; 
 aducând în atenția CE fenomenul Planetei Petrila , la Bruxelles, prin prezența activă a 

Arh. Mihai Danciu în cadrul ambelor reuniuni ale grupurilor de lucru ale Platformei 
Europene „Regiunile Cărbunelui în Tranziție” (aprilie și iulie 2019); 

 cel mai important patrimoniu cultural – ca obiectiv turistic din Valea Jiului , cu cel mai 
mare număr de turişti. 

Provocări 

 lipsa opțiunilor privind soluția inițială pentru închiderea minei; 
 atitudinea restrictivă a personalului companiei miniere; 
 de viziune din partea reprezentanţilor administraţiei locale şi judeţene. 

Condiții de activare 

Cele mai importante condiții de activare sunt: 

 existența unui patrimoniu industrial foarte important; 
 existența unor actori cheie determinanți ca: artist local foarte cunoscut, un fost miner, un 

regizor de documentare, o echipă internațională atașată proiectului; 
 disponibilitatea autorităților locale de a solicita procesul de reconversie. 

Referințe și link-uri suplimentare 

 https://www.facebook.com/PlanetaPetrila/ 
 https://www.youtube.com/watch?v=0mpMHKZCNuc 
 Danciu , M., Gaiță , L., Cum a devenit Petrila o Planetă . De la activism la programul de 

regenerare a patrimoniului prin inițiative cultural e , http://arhitectura-
1906.ro/2019/02/cum-a-devenit-petrila-o-planeta-de-la-activism-la-program-de-
regenerare-a-patrimoniului-prin- initiativa-culturala/ 

 Irimie , S., Munteanu , R., De la minerit la turismul cultural: un studiu de caz în România, 
The Freiberg Research Forum - 69th "Berg- und Hüttenmännischer Tag", Freiberg, 
Germania, 5 - 7 iunie 2018, Scientific Reports on Resource Ediții 2018, vol. 1, Eficiență și 
durabilitate în industria resurselor minerale, Editat de: TU Bergakademie Freiberg, 
Germania, coordonator al Universității Internaționale de Resurse (IUR), Prof. Dr. Carsten 
Drebenstedt ), p. 163-170. 

 https://ec.europa.eu/energy/sites/ener/files/documents/platform_for_coal_regions_in_tran
sition_4th_working_group_meeting_agenda_0.pdf 

 https://ec.europa.eu/energy/sites/ener/files/documents/reference_document-ccirit_8-
9_april_meeting.pdf 

 https://ec.europa.eu/energy/sites/ener/files/documents/wgm5_agenda_july.pdf 
 

 

http://arhitectura-1906.ro/2019/02/cum-a-devenit-petrila-o-planeta-de-la-activism-la-program-de-regenerare-a-patrimoniului-prin-initiative-culturale/
http://arhitectura-1906.ro/2019/02/cum-a-devenit-petrila-o-planeta-de-la-activism-la-program-de-regenerare-a-patrimoniului-prin-initiative-culturale/
http://arhitectura-1906.ro/2019/02/cum-a-devenit-petrila-o-planeta-de-la-activism-la-program-de-regenerare-a-patrimoniului-prin-initiative-culturale/
http://arhitectura-1906.ro/2019/02/cum-a-devenit-petrila-o-planeta-de-la-activism-la-program-de-regenerare-a-patrimoniului-prin-initiative-culturale/
http://arhitectura-1906.ro/2019/02/cum-a-devenit-petrila-o-planeta-de-la-activism-la-program-de-regenerare-a-patrimoniului-prin-initiative-culturale/
https://ec.europa.eu/energy/sites/ener/files/documents/platform_for_coal_regions_in_transition_4th_working_group_meeting_agenda_0.pdf
https://ec.europa.eu/energy/sites/ener/files/documents/platform_for_coal_regions_in_transition_4th_working_group_meeting_agenda_0.pdf
https://ec.europa.eu/energy/sites/ener/files/documents/reference_document-ccirit_8-9_april_meeting.pdf
https://ec.europa.eu/energy/sites/ener/files/documents/reference_document-ccirit_8-9_april_meeting.pdf
https://ec.europa.eu/energy/sites/ener/files/documents/wgm5_agenda_july.pdf


 

 

 

 

 

 

 

 

 

www.tracer-h2020.eu 

 

Autorii 

 Sabina Irimie , Asociația Institutul Social Valea Jiului (AISVJ), România 
 Mihai Danciu , Asociația Planeta Petrila , Romania  

Editori 

 Rita Mergner , WIP Renewable Energies, Germania 
 Rainer Janssen, WIP Renewable Energies, Germania 

Christian Doczekal , Güssing Energy Technologies, Austria 

Contact 

 Güssing Energy Technologies GmbH 
 Christian Doczekal 
 E-mail: c.doczekal@get.ac.at , Tel: +43 3322 42606 331 
 Wiener Straße 49 
 7540 Güssing, Austria 
 www.get.ac.at  

 

 

Acest proiect a primit finanțare de la programul de cercetare și inovare Orizont 2020 al Uniunii Europene în 
baza acordului de grant nr. 836819. Responsabilitatea exclusivă pentru conținutul acestui raport revine 
autorilor. 

http://www.tracer-h2020.eu/
mailto:c.doczekal@get.ac.at
http://www.get.ac.at/

