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Abstract. The development of industrial activities on the Romanian 
territory is experiencing a considerable seniority, generating as a result an 
industrial heritage that stands out through its versatility (history, 
technology, architecture and esthetic). In this paper are presented at 
Romanian level proto-industrial forms as well as the modern one. The 
industrial heritage elements are easy to be recognized at territorial level by 
its unique architectural style highlighting also the esthetics of some of those 
(Assan’s Mill, Gas Plant-Bucharest, colony houses in Reşiţa, Petroşani, 
Roşia Montană, the furnace of Govăjdia, Bier Fabric of Timişoara, etc.). It is 
important to emphases that a number of industrial heritage sights with 
architectural valences are currently listed as historical monuments. At the 
same time there are plenty examples of industrial heritage sites with 
architectural value abandoned and went to pieces. This paper aims to 
reflect upon the diversity of representation forms of industrial architectural 
heritage in Romania (by selecting representive case studies). A second aim 
is to draw attention to the lack of interest regarding the preservation of 
some of them, fact that could have grave consequences by their 
disappearance and there for by a loss of national cultural heritage. 
 
Key words: economic material culture, tipology, cultural patrimony, 
preservation, reconversion 

 
1. Introducere 

Deşi patrimoniul industrial este bogat 
cantitativ, este foarte puţin analizat din 
perspectiva specificităţii sale arhitecturale 
(Ferrier, 1992; Croset, 2008). În acelaşi 
timp arhitectura industrială este 
considerată ca “arhitectură tehnică” 
(Lindner citat de Trisciuoglio et al., 2008). 

Fabricile fac parte integrantă din istoria 
arhitecturii secolelor XIX-XX (Ferrier, 
1992). 
 
Edificiul industrial este o structură 
eminamente funcţională, care combină, 
nu de puţine ori, exigenţele organizării 
productive, cu motive de o expresivitate 
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bogată şi comunicativă, proprie unui 
ecletism celebrativ şi autoreprezentativ, 
ce a condus la construirea “catedralelor 
muncii” sub formă de bazilici şi temple 
clasice, sau spaţii rezidenţiale patronale 
sub formă de clădiri şi castele, frecvent 
reutilizând şi modificând arhitectura 
precedentă cu caracter civil şi religios 
(Baldi citat de Fontuna, 2008). 
 
Sunt exemple de construcţii industriale  
care în prezent sunt simbolul apariţiei 
arhitecturii metalului, simbolul erei 
industriale: ex. emblema Parisului: 
Turnul Eiffel (Grigorosvski şi 
Grigorosvski, 2010). 
 
Se pot identifica diverse tipologii 
constructive în arhitectura industrială 
(Ronchetta şi Trisciuoglio, 2008), unele 
având forme de o reprezentativitate 
ridicată (Montalcin, 2008). 
 
Radi calizarea sistemelor de transport, 
şi în mod particular  al celui feroviar, a 
transformat începutul anilor 1900 într-o  
vârstă a fierului şi a tehnicilor  
inginereşti, rezultând poduri, gări,  
depozite . S-a stabilit, astfel, o nouă 
imagine a societăţii industriale. Fabrici  
sau infrastructură industri ală, 
caracterizate de o estetică deosebită, s-
au remarcat însă cu mult timp înainte  
(în 1777 Abraham Darby a construit 
Iron Bri dge la Coalbrookdale, Anglia) 
(Phillips, 1992).  
 
De atunci arhitectura şi estetica 
fabricilor a înregistrat înnoiri şi 
schimbări permanente, ingineri şi 
arhitecţi precum Henry Bessemer, Julien 
Gaudet, August Choisy, Tony Garnier, 
Le Courbusier, Antonio Sant’Elia, Mies 
Van de Rohe, Louis Klan, introducând 
noi tehnici pentru a dezvolta o  
arhitectură menită să armonizeze 
estetica şi ingineria (Phillips, 1992).  

Referindu-ne la perioadele modernă şi 
contemporană, orientarea este ţintită spre 
construirea unor forme arhitectonice cât 
mai sofisticate şi cu un cât mai mare 
câştig al spaţiului prin dezvoltarea pe 
verticală. De asemenea, o atenţie din ce în 
ce mai mare este acordată modalităţile de 
reutilizare a clădirilor industriale 
abandonate, fie că ne referim la utilizări 
pur economice (rezidenţial, sedii ale unor 
companii, altele decât cele care au activat 
anterior, sedii noi ale instituţiilor 
publice), fie opţiunea cultural-muzeistică 
(clădiri industriale transformate în 
muzee, săli de expoziţii, săli de teatru sau 
locaţii pentru alte manifestări culturale). 
 
Compoziţia arhitectonică trebuie să 
redescopere ceea ce este propriu, specific 
(incluzând deopotrivă cunoştinţe şi 
practici) care să determine un obiectiv 
chiar şi industrial să devină un virtuos 
tezaur (Trisciuoglio et al., 2008). 
 
În perioada actuală, post industrială, 
când industria încetează a mai fi o 
activitate economică dominantă, 
moştenirea se ridică deasupra laturii 
economice şi lasă cultura să comunice 
prin limbajul semnelor, al formelor 
arhitecturale. 
 
Tot în această perioadă, arhitecţii, din 
dorinţa de a avea o contribuţie la 
conservarea şi reutilizarea edificiilor 
industriale de patrimoniu, recompun o 
istorie a arhitecturii industriale, adunând 
laolaltă informaţii despre istoria formelor, 
stiluri, clasificarea tipo-morfologică a 
clădirilor industriale, care se va constitui 
ca un aport tehnic a compoziţiei 
arhitectonice conexe patrimoniului 
industrial (Trisciuoglio et al., 2008). 
 
Deoarece clădirile industriale au fost 
proiectate ca arhitectură “efemeră”, 
legată de ciclurile rapide de producţie, 
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încercările de a conserva edificiile 
industriale nefuncţionale în prezent, 
situate în interiorul oraşelor, par a 
reprezenta în perioada actuală un 
paradox (Croset, 2008).  
 
Încorporarea ruinelor clasice în 
structurile urbane noi, reutilizarea 
elementelor templelor antice în 
arhitectura bisericilor creştine, presupune 
recuperarea nu numai a materialelor, dar 
şi a tehnicilor şi modelelor noilor tipuri 
de arhitectură, […] o recuperare a unui 
patrimoniu istoric ce prezintă diverse 
tipologii, incluzându-le şi pe cele 
industriale. Toate acestea sunt fenomene, 
care denotă o forţă inerţială, care în 
arhitectură pare mai tenace decât în artele 
vizuale, o permanenţă care contribuie la 
longevitatea forţei fizice a operelor 
arhitectonice, extinzând astfel raportul cu 
trecutul (Pedretti, 2008). 
 
Calitatea unui edificiu industrial, ce 
determină alegerea de restaurare, este 
legată în mare parte de modul vizibil, a 
capacităţii sale de a se constitui ca 
monument, datorită calităţilor sale nu 
neapărat arhitectonice sau constructive, 
dar a dimensiunii şi a importanţei sale de 
a fi un punct de referinţă în complexul  
industrial în care se află (Montalci ni, 
2008).  

 
2. Metodologie 

Pentru elaborarea acestui studiu 
cercetările au vizat analiza elementelor de 
patrimoniu arhitectural industrial din 
perspectiva clasificării acestora în mai 
multe categorii cu scopul de a evidenţia 
diversitatea formelor acestuia pe 
teritoriul României. În acest scop a fost 
utilizată clasificarea elementelor de 
patrimoniu industrial elaborată de diferiţi 
cercetători şi instituţii (organizaţii) care se 
ocupă de studierea patrimoniului 
industrial.  

 
De asemenea, au fost realizate o serie de 
trimiteri la procesul de conservare şi 
valorificare a elementelor de patrimoniu 
industrial, pe de o parte deoarece acestea 
au câştigat statutul de monumente 
istorice, unele dintre acestea datorită 
stilului arhitectural particular. Trimiterile 
la procesul de conservare şi valorificare a 
unităţilor industriale nefuncţionale se 
datorează faptului că acestea reprezintă 
repere ale unui anumit stil arhitectural şi 
totodată sunt elemente definitorii ale 
comunităţilor locale ce conservă şi în 
egală măsură evocă identitatea locală. 
 

3. Rezultate 
Pornind de la definiţia patrimoniului 
industrial acordată de Comitetul 
Internaţional pentru Conservarea 
Patrimoniului Industrial (TICCIH) şi 
consultantul de specialitate Consiliul 
Internaţional pentru Monumente şi Situri 
(ICOMOS) se poate observa diversitatea 
tipologică a elementelor de patrimoniu 
industrial din punct de vedere al tipurilor 
de activităţi industriale. Acesta este 
constituit din „mărturii ale culturii 
industriale care au semnificaţie istorică, 
tehnologică, socială, arhitecturală şi 
ştiinţifică. Aceste mărturii pot fi clădiri, 
maşini şi instalaţii, laboratoare, mori şi 
fabrici, mine şi situri pentru procesare şi 
rafinare, depozite, locuri în care energia 
este generată, transmisă şi folosită, 
structuri şi infrastructuri de transport, 
precum şi locuri folosite pentru activităţi 
sociale legate de industrie cum ar fi 
locuinţe, lăcaşe de cult, clădiri pentru 
educaţie, etc.” (Carta Patrimoniului 
Industrial, 2003). 
 
 Clasificarea elementelor de patrimoniu 
industrial reprezintă o temă abordată de 
numeroşi cercetători datorită modului 
variat de interpretare a patrimoniului 
industrial (Edwards şi Llurdés, 1996; 
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Bergeron şi Dorel-Ferre, 1996 citaţi de 
Bocquet, 2008).  
 
În clasificarea elementelor de patrimoniu 
industrial se folosesc mai multe criterii 
(tipul de activitate industrială, categoria 
funcţională a clădirilor, tipul de 
organizare a muncii).  
 
Astfel, din punct de vedere al tipului  
de industrie se  pot deosebi: industria 
extractivă, industria siderurgică, 
energetică, chimică, textilă, etc.,  fiecare 
dintre acestea fiind caracterizate prin 
prezenţa unor cl ădiri cu un aspect 
particular  arhitectural adaptat în 
funcţie de ti pul de activitate  desfăşurat. 
Astfel, putem deosebi în cazul  
industriei extractive clădiri cu un 
anumit specific arhitectural: galerii  
subterane, funicular, puţ de extracţie; 
în cazul industriei si derugice se pot 
deosebi ca unităţi cu speci fic 
arhitectural: furnale , turn de răcire, 
cocseria, turnătoria, etc. 
 
Din punct de vedere al caracterului  
funcţional al clădirilor industriale se  
pot deosebi: clădiri cu funcţie pur 
economică (fabri ci, uzine) sau de 
depozitare/stocare, clădiri asociate  
industriei cu funcţie socială (clădirile  
de locuinţe ale muncitorilor, de regulă, 
grupate în cartiere muncitoreşti) sau cu 
funcţie culturală (teatre, muzee 
tehnice), elemente de infrastructură 
industrială. 
 
Autorii francezi (Bergeron şi Dorel-Ferre, 
1996 citaţi de Bocquet, 2008) atrag atenţia 
şi asupra elementelor „imerse” 
relaţionate patrimoniului industrial, 
respectiv a obiectivelor mai puţin 
evidente ale activităţii industriale şi 
anume casele muncitorilor sau atelierele 
urbane care în prezent înlocuiesc 
acţiunile de valorificare edilitară.  

Casele muncitorilor sunt încadrate în 
categoria obiectivelor sociale asociate 
patrimoniului industrial (Edwards şi 
Llurdés, 1996) (Fig. 1). 
 
Criteriul funcţional de clasificare a 
clădirilor îl considerăm cel mai adecvat 
studiului cu scopul de a evidenţia 
diversitatea elementelor de patrimoniu 
arhitectural industrial. 
 

3.1. Contextul de formare a patrimoniului 
arhitectural românesc 

România se caracterizează printr-o 
diversitate de forme de patrimoniu 
arhitectural industrial reperabile pentru 
diferite perioade: antică (protoindustrie: 
formele de exploatare a resurselor 
minerale din perioada dacică şi care a 
cunoscut în perioada ocupaţiei romane o 
intensificare, atât din punct de vedere al 
amplitudinii procesului de valorificare a 
resurselor, cât şi din punct de vedere 
tehnic. Remarcabile sunt formele de 
extragere a sării (Daicoviciu, 1972) sau a 
altor resurse subsolice: aur: Roşia 
Montană rămâne o emblemă pentru 
mineritul din ţara noastră pentru 
tehnicile folosite de extragere a aurului,  
precum şi a mărturiilor rămase din 
perioada romană foarte bine conservate şi 
astăzi şi care reprezintă un patrimoniu 
minier preindustrial comparabil cu alte 
situri miniere antice din Europa. 
 
Dacă ne gândim, de asemenea, la evoluţia 
industriei, este de remarcat o nouă etapă 
care punctează un alt moment important 
al procesului de industrializare pe 
teritoriul României şi anume sec. al  
XIX-lea, când factorii istorici vremelnici 
din punct de vedere politic şi teritorial 
(pierderea Transilvaniei şi a Banatului), 
reprezintă din punct de vedere economic 
o intensă valorificare a resurselor 
subsolice şi totodată o etapă bine 
individualizată în istoria industrializării 
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româneşti. Această etapă poate fi 
considerată ca începutul revoluţiei 
industriale pe teritoriul ţării noastre. Este 
perioada, când Imperiul Habsburgic şi 
ulterior Austro-Ungar vor genera un 
intens proces de valorificare a resurselor 
subsolice din Banatul Montan şi ulterior 
din bazinul carbonifer Petroşani, fapt ce 
va antrena şi o dezvoltare a sistemului de 
transport, în special a celui feroviar, în 
această perioadă fiind construite primele 
linii de cale ferată din România, care 
iniţial au avut ca scop transportul de 
mărfuri (Lacriţeanu şi Popescu, 2007). 
 
Totodată, România se înscrie printre 
ţările europene producătoare de 
locomotive cu abur (fabrica de la Reşiţa şi 
ulterior la Bucureşti uzinele Malaxa). 

 
Un alt moment important este cel al 
perioadei comuniste în care se 
implementează  o politică de dezvoltare 
intensivă a industriei desfăşurată pe două 
planuri: intensificarea zonelor de 
exploatare minieră deja existente, 
prospectarea, identificarea şi exploatarea 
unor perimetre miniere noi (bazinul 
Motru-Rovinari), precum şi construirea 
unor numeroase centre industriale de 
producţie mari (de tipul coloşilor 
industriali) sau centre industriale mai 
mici transformate peste noapte din centre 
rurale în oraşe „prospere” şi moderne 
necesare pentru implementarea 
procesului de emanciparea a ţării. 
Desigur efectele în plan economic şi 
urbanistic s-au reflectat în mod evident în 
peisajele urbane create artificial şi forţat. 

 
Încheiem incursiunea în istoria 
industrializării în România referindu-ne 
la perioada actuală, în care numeroase 
unităţi industriale au fost închise sau sunt 
incluse pe lista celor ce vor deveni 
nefuncţionale şi se ridică problema 

reconversiei lor, o problemă delicată şi 
spinoasă în acelaşi timp. 

 
3.2. Exemple de patrimoniu arhitectural 

românesc 

 
Fosta clădire a tipografiei „Cartea 
Românească” reprezintă un exempl u 
de arhitectură industrială ce  prezintă 
valenţe esteti ce . Speci fici tatea clădirii  
este  dată de construcţia di n cărămi dă 
(materi al frecvent folosit în secolul al  
XIX-lea în construirea clădirilor  
industriale). La începutul anilor '90, 
acti vitatea de bază a fost întreruptă, 
iar cl ădirea a fost practi c abandonată. 
Ulterior aceasta a fost valorifi cată 
printr-un proces de reconversi e, în 
prezent desfăşurându-se activităţi  
comerciale şi de servi cii. Din păcate  
construirea noul ui corp de cl ădire, 
alipit de cel anterior, contrastează din 
punct de vedere arhitectural (Fig. 1) şi  
generează un pronunţat caracter  
inestetic. 
 

 
Fig. 1. Fosta tipografie „Cartea Românească” 

(Bucureşti) 
 

Fosta Vamă Antrepozite este un alt 
exemplu de arhitectură industrială de o 
estetică aparte (Fig. 2). 
 
În prezent găzduieşte diferite activităţi de 
industrie creativă (design urban, activităţi 
comerciale, advertising). Clădirea 
construită în 1898 este declarată 
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monument istoric datorită vechimii sale 
şi a arhitecturii remarcabile.  
 

 
Fig. 2. Fosta Vamă Antrepozite (Bucureşti) 

 
Până nu demult clădirea prezenta un 
grad avansat de degradare în urma unui  
incendiu şi a unui abandon de 16 ani 
(Cercleux şi Merciu, 2010). Aceasta a fost 
conservată în urma unui îndelungat şi 
costisitor proces de restaurare desfăşurat 
în cadrul proiectului Ark. Acest proces a 
presupus şi refacerea arhitecturii iniţiale 
prin recuperarea elementelor definitorii 
de arhitectură industrială, fiind astfel 
transformată într-o zonă de birouri 
pentru companii de creaţie, un spaţiu 
public dedicat expoziţiilor şi o piaţă 
pentru industriile creative (Cercleux şi 
Merciu, 2010). 
 
Fabrica de bere „Bragadiru” reprezintă 
un model de arhitectură industrială de 
secol XX (Fig. 3). 
 

 
Fig. 3. Detaliu arhitectural al halei fabricii de bere 

„Bragadiru” (Bucureşti) 
 
În cadrul complexului industrial au fost 
adăugate şi clădiri cu funcţie culturală şi 

de recreere: o sală de cinema, magazine şi 
o sală de bal, în interiorul Palatului 
Cultural, acestea fiind construite pentru 
angajaţii fabricii.  
 
După 1990, fabrica Bragadiru 
(redenumită în perioada comunistă 
fabrica de bere Rahova) a fost abandonată 
până în 1998 când a fost privatizată. În 
prezent, o parte a complexului industrial 
a fost demolat, alte clădiri sunt într-o 
stare avansată de degradare, iar hala 
fabricii a fost transformată într-un 
magazin de decoraţiuni interioare. Hala 
fabricii a fost renovată într-un stil cel 
puţin bizar, folosindu-se culori a căror 
asociere cromatică este total nepotrivită 
(roz şi vernil). 
 
Aşa cum s-a evidenţiat anterior, arhitectura 
industrială cunoaşte diferite forme de 
reprezentare, între acestea putându-se 
aminti şi turnuri de apă (castele de apă), o 
prezenţă aproape constantă în cadrul 
complexelor industriale. Deşi cele mai 
frecvente modele de castele de apă întâlnite 
în ţara noastră nu prezintă forme 
particulare, fiind predominant construite 
din beton armat, au fost selectate o serie de 
castele de apă mai vechi care se remarcă 
printr-o arhitectură aparte (Fig. 4 a,b). 
Primul dintre acestea este construit din 
cărămidă şi se află în gara Chitila pe care o 
deserveşte. 
 

   
Fig. 4. Turn de apă: a) gara Chitila b) gara 

Petroşani 
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Cel de-al doilea castel de apă deserveşte 
gara Petroşani şi se remarcă prin vechimea 
sa (construit în a doua jumătate a secolului 
al XIX-lea şi prin forma sa inedită). 
 
Un loc aparte în arhitectura industrială îl 
ocupă puţurile de extracţie care reprezintă 
simbolurile activităţii miniere (Fig. 5, 6). 
 
Aceastea în mare parte au o structură 
identică, deosebirile fiind mai ales la 
nivelul mărimii puţului de extracţie care 
este în concordanţă cu volumul resurselor 
subsolice, sau al materialelor din care este 
construit, predominând însă fierul pentru 
a se asigura o mai mare durabilitate în 
timp a exploatării acestuia. 
 

 
Fig. 5. Puţ de extracţie al minei Petrila (HD) 

 

 
Fig. 6. Puţ de extracţie al minei Anina 

 
Cartierele muncitoreşti de particular 
interes arhitectural sunt cele care aparţin 
primei jumătăţi a secolului al XIX-lea, 
cele mai multe suferind influenţa 
arhitecturală germană. Acestea aparţin 
arhitecturii vernaculare şi sunt întâlnite  
cu precădere în zonele industriale cele 
mai vechi din ţara noastră: Banatul 

Montan şi bazinul carbonifer Petroşani 
(Merciu, 2011, 2012). 
 

  
Fig. 7. Case muncitoreşti (sec. XIX): colonia 

Rânduri (Reşiţa) 
 
Simplitatea stilului arhitectural 
vernacular sau „fără arhitecţi” (Peghin şi 
Sanna, 2009) la care se adaugă puternica 
amprentă a influenţei germane (în cazul 
Banatului Montan sau a bazinului 
carbonifer Petroşani). Sunt şi case care 
prezintă un specific local (Roşia Montană) 
care prezintă şi motive decorative cu 
trimiteri la activitatea industrială 
(prezenţa pe faţada unora dintre case a 
celor două ciocane încrucişate – simbol al 
mineritului – Fig. 8). 
 

 
Fig. 8. Casă tradiţională din Roşia Montană 

 

   
Fig. 9. a) Cartierul „Colonia” (Petroşani) b) Case 

de colonie (Anina) 
 

Case aliniate la stradă, situate la distanţe 
apropiate unele de alte, de unde şi 
denumirea de case “lipite” (Merciu, 2012) 
reflectă influenţa germană în maniera de 
construcţie a caselor. Din punct de vedere 
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arhitectural şi etnografic acestea se 
încadrează în tipul de “case de colonie” 
(Fig. 9 a) (Merciu, 2010, 2012). 
 
Au fost selectate şi case de muncitori  
ale muncitorilor ceferişti situate în 
apropierea staţiilor de cale ferată (ex. 
Chitila-Bucureşti, Fig. 10 a) sau gări  
care se individualizează între celelalte  
clădiri,  fiind construcţii cu o  
arhitectură particulară (în special gările 
cele vechi sunt construite din cărămi dă 
şi prezintă motive decorative specifice  - 
Fig. 10 b). 
 

  
Fig. 10. a) Casa muncitorească tip CFR – Bucureşti 

(Chitila)  b) gara Anina 
 
De remarcat este faptul, că între 
locuinţele situate în coloniile muncitoreşti 
din zonele miniere, se întâlnesc şi case ale 
ceferiştilor, fapt care atrage încă odată 
atenţia asupra relaţiei strânse care se 
stabileşte între activitatea de exploatare 
minieră şi cea de transport feroviar. 
Acestea este dovedită şi de unele 
toponime de străzi din interiorul 
coloniilor muncitoreşti (ex. strada 
Feroviarului din colonia „Rânduri”, 
municipiul Reşiţa). 

 
4. Discuţii 

Conservarea elementelor de patrimoniu 
industrial rezultă şi din necesitatea de a 
conserva identitatea locurilor şi memoria 
edificiilor muncii (Ronchetta şi 
Trisciuoglio, 2008). Aceasta presupune şi 
analiza structurală şi tipologică care 
defineşte criteriile şi soluţiile 
arhitectonice (Ronchetta, 2008).  

Proiectarea arhitecturală manifestă 
tendinţa de apropiere de arhitectura 
i ndustri al ă şi a posi bi li tăţil or de 
reutilizare a acesteia (Trisciuoglio et al., 
2008). 
 
Istoria unui edifi ciu, tipul clădirii,  
forma spaţiilor construite şi a celor  
deschise , fabrica în sine, se împletesc 
cu istoria cartierului , a ţesutului  
rezidenţial  şi cu viaţa locuitorilor 
(Ronchetta, 2008). 
 
Croset (2008) menţionează că analiza 
arhitecturii industriale nu este menită să 
reflecte estetica sa, nefiind o chestiune de 
specialitate, ci este strâns legată de 
cultura de proiectare contemporană, care 
implicit presupune şi acţiuni de  
conservare.  
 
Proiectele de restaurare sunt incluse de 
către autorii Ronchetta şi Trisciuoglio 
(2008) în categoria proiectelor de 
arhitectură “de bune practici”. 
 
Muzealizarea obiectivelor industriale, 
incluse în patrimoniul naţional, 
reprezintă din punct de vedere al 
autorilor francezi, nu numai o acţiune de 
conservare, ci şi un proces social 
(Bocquet, 2008) deoarece aceasta permite 
“deschiderea” obiectivelor industriale 
publicului larg. 
 
Referindu-ne în mod particular la situaţia 
patrimoniului arhitectural industrial al 
Românei, remarcăm diversitatea formelor 
sub care acesta se prezintă, dar care este 
umbrită de nepăsarea şi dezinteresul 
autorităţilor locale şi naţionale faţă de 
conservarea şi valorificarea culturală a 
acestora. 
 
Sunt puţine exemple de proiecte de 
reconversie a siturilor ex-industriale 
implementate de autorităţile locale cu 
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sprijin financiar extern. Cele mai multe 
areale, care deţin mărturii ale trecutului 
industrial, sunt abandonate şi odată cu 
trecerea timpului are loc şi degradarea 
acestora, fapt deosebit de îngrijorător mai 
ales în cazul celor care sunt incluse pe 
lista monumentelor istorice şi care 
încorporează în interiorul lor o bogată şi 
frumoasă istorie. 
 
Analiza proiectelor de reutilizare a 
siturilor industriale nefuncţionale reflectă 
din perspectiva analizei studiului faptul 
că această acţiune se aplică mai multor 
tipuri de patrimoniu industrial (mine, 
podgorii): amenajarea ca muzeu a sitului 
minier Alburnus Maior–Roşia Montană, 
înscrierea în circuitul turistic a fostelor 
spaţii de exploatare a sării: Târgu Ocna,  
Turda, ş.a.), dar şi a unităţilor economice 
care încă desfăşoară procesul de 
producţie (turism viti-vinicol) ex.: 
cramele Murfatlar, Recaş, Rhein-Azuga, 
Urlaţi, ş.a.) (Merciu şi Stoica, 2010), 
amenajarea unui nou muzeu feroviar (al 
locomotivelor cu abur la Sibiu (Merciu, 
2011). Aceste acţiuni reflectă o deschidere 
a României spre tendinţele manifestate la 
nivel european în procesul de conservare 
şi valorificare culturală a elementelor de 
patrimoniu industrial. 
 
Dacă ne raportăm la numărul de proiecte 
demarate comparativ cu cele propuse se 
constată o situaţie dezechilibrată care 
indică ponderea mai mare a propunerilor 
de proiecte sau a unor proiecte demarate, 
dar aflate în fază stagnantă din cauza 
lipsei suportului financiar (ex. 
transformarea minei Aninoasa (judeţul 
Hunedoara în muzeu al tehnicii miniere 
demarată la începutul anului 2011 şi 
preconizată a se finaliza la finele aceluiaşi 
an se află într-o etapă stagnantă.  
 
Lipsa fondurilor financiare reprezintă 
principalul impediment în demararea 

propunerilor de proiecte, la care se 
adaugă birocraţia excesivă sau 
incertitudinea statutului proprietăţii care 
limitează obţinerea finanţării din fonduri 
europene deoarece una dintre condiţii 
este reprezentată de demonstrarea 
statutului de proprietar a instituţiei/ 
persoanei care depune proiectul pentru 
finanţare. Un astfel de caz este cel al 
minei Anina (veche exploatare minieră 
carboniferă din Banatul Montan) a cărei 
proprietate este disputată atât de 
compania minieră care o administrează 
cât şi de consiliul local, încât depunerea 
proiectului de conversie a minei într-un 
ecomuzeu este amânată. Posibilitatea de a 
derula proiectul din alte fonduri 
nerambursabile (obţinute de la Banca 
Mondială) a fost refuzat pe motivul că a 
fost asigurată o finanţare similară pentru 
proiectul minei Aninoasa (judeţul 
Hunedoara) (Merciu et al., 2011). 
 
Ar fi ideală o recompunere a istoriei 
industriei româneşti posibil a fi relatată 
prin diverse forme de reutilizare a 
siturilor ex industriale, lăsând, astfel, 
comunitatea locală să reamenajeze 
siturile în maniera de a transmite 
semnificaţiile istoriei şi culturii locale. 
De multe ori istoria este mută şi nu 
relatează decât starea de abandon în care 
se află. 

 
Cultura unei ţări poate fi înţeleasă şi din 
analizarea şi interpretarea culturii 
materiale economice care indică, pe de o  
parte un anumit grad de dezvoltare, dar 
şi de civilizaţie. Această acţiune se 
constituie ca o recunoaştere a valorii 
patrimoniale şi implicit arhitecturale a 
elementelor de patrimoniu industrial în 
actuala perioadă postindustrială. 
 
Ceea ce era considerat inestetic în trecut 
(ex. Turnul Eiffel), a devenit un bun 
cultural apreciat chiar şi prin unica formă 
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prin care mai poate comunica în prezent: 
stilul arhitectural.  
 
Asistăm la numeroase cazuri de elemente 
de patrimoniu industrial cu valenţe 
arhitecturale deosebite, dar care 
abandonul şi starea de degradare le 
transformă treptat în ruine. Indică 
înscrierea recentă a elementelor de 
patrimoniu industrial pe lista 
monumentelor istorice o încercare de 
conservare a acestora? Este o perioadă 
când preţuim ceea ce ne este teamă să 
pierdem?  
 
De obicei, monumentele istorice conferă 
un caracter de individualizare a oraşelor 
şi, în marea majoritate a cazurilor, devin 
emblema acestora (Covatariu şi Diaconu, 
2011). 
 
Elementele de patrimoniu industrial  
sunt uşor recognoscibile la nivelul 
spaţiului urban sau rural sau a interfeţei  
urban-rural tocmai prin elementele de 
arhitectură care transmit nu numai  
tipologia monumentului/ înscrierea 
într- o anumită categorie, ci atrag 
atenţia şi asupra esteticii sale (Moara lui 
Assan, Fabrica Electrică - Filaret, 
Bucureşti). 
 
Actualmente ne aflăm într o etapă, în care 
recunoaşterea valorilor patrimoniului 
cultural a depăşit graniţa tradiţionalului 
şi păşim spre o etapă superioară de 
valorificare a bunurilor de patrimoniu 
industrial care până acum s-au aflat într-
un con de umbră.  
 
Schimbarea opticii asupra patrimoniului 
cultural este oferită şi de manifestarea 
continuă de a milita împotriva proiectului 
de redeschidere a mineritului din Roşia 
Montană. Situl minier merită inclus în 
Patrimoniul Cultural Mondial (există deja 
o propunere). Prezenţa formelor de 

protoindustrie reprezintă “aurul “ Roşiei 
Montane şi implicit al României. 
Pierderea unui astfel de sit arheologic va 
fi mult mai mare decât neînceperea 
valorificării metalului preţios. 
 
 Conservarea sitului minier va conduce 
implicit şi la protejarea altor obiective de 
interes cultural din Roşia Montană, 
printre care le putem aminti pe cele de 
interes arhitectural, respectiv cel 
vernacular. Suntem în faţa unei dileme 
care a stârnit chiar şi interesul forurilor 
internaţionale care se ocupă de 
conservarea patrimoniului industrial 
(TICCHI). Ar trebui să existe însă o 
dilemă tocmai pentru naţiunea română 
de a conserva un sit arheologic minier de 
o neţărmuită valoare culturală, istorică şi 
tehnologică? 
 

5. Concluzii 

Patrimoniul industrial al României se 
caracterizează prin mai multe atribute: 
vechime, diversitate, valoare tehnologică, 
culturală, arhitecturală, estetică. Toate 
aceste atribute se datorează unei realităţi 
geografice favorabile (resurse subsolice şi 
solice bogate), precum şi a unui context 
istorico-politic care a favorizat 
amenajarea infrastructurii industriale de 
extracţie şi producţie. Cu toate acestea 
România a debutat pe scena 
industrializării europene, mai târziu 
comparativ cu celelalte ţări, dar păstrează 
o serie de forme de proto industrie 
precum şi de industrie mecanizată care o 
înscriu alături de alte ţări europene în 
care industria a avut un rol important în 
economia naţională.  

 
Diversitatea formelor sub care regăsim 
astăzi industria (extractivă, siderurgică, 
textilă, chimică, etc.), reflectă deopotrivă 
şi o mare varietate de forme arhitecturale 
de reprezentare a stilului „industrial” pe 
teritoriul României. 
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Suntem îndreptăţiţi să credem că 
acţiunile de conservare a patrimoniului 
industrial vor îmbogăţi patrimoniul 
cultural românesc şi va deschide  o nouă 
filă a istoriei recente care va marca un 
succes deplin pentru cultura românească 
şi cu efecte pozitive şi în plan economic.  
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