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Rezumat. Lucrea analizează situaţia (degradării) patrimoniului industrial din oraşul Reşiţa şi a unor propuneri de 
refuncţionalizare. S-a utilizat platforma web „Lista/ Harta patrimoniului în suferinţă” realizată prin iniţiativa 
europarlamentarului Mircea Diaconu de a implica cetăţenii la efortul de inventariere. Sunt prezentate ca 
exemple, obiectivele şi partenerii reţelei ERIH şi a proiectului EuMillenialsTour cu scopul de a identifica căi de 
trecere de la stadiul de abordare creativă la punerea în practică (inovare). Platforma web Visitfactories reprezintă 
un prim pas. 
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Abstract. The paper analyzes the situation (decay) of the industrial patrimony in the city of Resita and some 
refunctionalisation proposals. It was used the web platform „The List/ Map of  the Suffering Patrimony” realized 
at Eurodeputy Mircea Diaconu’s initiative to imply the citizens at this inventorying effort. As examples, are 
presented (some of) the objectives and  partners of the ERIH network and of the EuMillenialsTour project in order 
to identify solutions to fulfill (innovation) the creative approaches from Resita. The Visitfactories web platform 
represents a first step. 
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1. INTRODUCERE 

Patrimoniul industrial şi identitatea culturală. 
Creativitate şi inovare.  

În ţările europene patrimonial industrial este o 
mărturie a Revoluţiei industriale din Europa, ce a 
modificat profund peisajele şi stilul de viaţă european. 
„Mijloacele folosite pentru extragerile de materii 
prime şi exploatarea minereurilor şi produselor agricole 
construcţiile grandioase aferente, sunt mărturia 
creativităţii geniului uman. Gardieni ai trecutului, 
siturile industriale pietre unghiulare în istoria 
umanităţii, ce marchează dubla putere a umanității 
de distrugere și de creare care generează atât daune, 
cât și progres. Ele întruchipează speranţa la o viaţă 
mai bună şi puterea tot mai mare asupra materiei. 
Astfel în ultimii 30 de ani conştientizarea impor-
tanţei patrimoniului industrial a crescut. Noua 
disciplină a arheologiei industriale pune în evidenţă 
artefacte ale spaţiilor de lucru, cărora li s-a acordat 
mai puţină atenţie decât spaţiilor de locuire sau 
arhitecturii civile” [1]  

„În România, prăbuşirea după 1989 a industriei 
naţionale şi a produsului intern brut au dus la un 
adevărat taifun al distrugerilor, de-a valma, de la 
mine de cărbuni, până la rafinării, a tot ceea ce 
inteligenţa românească reuşise să clădească, vreme 
de multe decenii. Practic, abia începutul secolului 

actual a marcat primele iniţiative concrete menite să 
salveze de la dispariţie căi ferate seculare, fabrici şi 
instalaţii industriale. Evident, oamenii raţionali au 
înţeles că nu se poate salva totul şi nu se poate 
conserva totul, pentru că aşa ceva ar fi imposibil, din 
punct de vedere fizic şi ar fi nerentabil, din punct de 
vedere economic. Păstrarea unor mărturii este însă 
necesară… 

Un grup de entuziaşti a format Asociaţia pentru 
Arheologie Industrială şi a încercat să se afirme şi pe 
plan mondial, prin prezenţa activă în cadrul TICCIH 
(Comitetul Internaţional pentru Conservarea 
Patrimoniului Industrial), unde România este 
reprezentaţă de arhitecta Irina Iamandescu. Dar 
eforturile au rămas, mai degrabă, în sfera societăţii 
civile, decât în preocuparea autorităţilor publice, 
chiar dacă, între timp, a fost promulgată Legea nr. 
6/2008 privind regimul juridic al patrimoniului 
tehnic şi industrial. Lipsită de o reală voinţă politică 
a autorităţilor publice pentru aplicare, legea nu şi-a 
atins efectul dorit, în ziua de azi, ea necesitând o 
grabnică amendare, pentru a i se crea un mecanism 
eficient de aplicare. 

Dacă nu va exista o ridicare a gradului de 
conştiinţă publică, dacă nu vom avea comunităţi care 
să lupte pentru patrimoniul tehnic şi industrial, 
înţelegând că şi acesta face parte din averea şi 
cultura naţională, nu vom reuşi să facem mare lucru. 
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Vom rămâne o societate vegetativă, lăsată la înde-
mâna unor persoane interesate exclusiv de profitul 
personal.”[2]  

Strategia Naţională de Cercetare Dezvoltare şi 
Inovare 2014- 2020, la capitolul 4.3, Soluţii 
Inovatoare pentru Sectorul Public, face referiri la 
Patrimoniu şi Identitate Culturală:  

“Domeniul este consistent cu obiectivele esenţiale 
ale Uniunii Europene,.., de promovare a patrimoniului 
cultural (şi lingvistic) al fiecărei ţări membre şi 
vizează o gamă largă de teme de cercetare ştiințifică, 
de la impactul social al ştiinţei şi tehnologiei la 
dezvoltarea sistemului de educaţie, înţelegerea 
trecutului și anticiparea provocărilor societale, locale 
ori globale.” [3]  

În acest context, (al patrimoniului industrial ca 
resursă culturală), punctăm şi accepţiunile cu 
caracter mai general, de creativitate şi inovare:  

Creativitatea este un atribut individual, ce se 
manifestă în multe domenii. Ea nu este proprie 
numai pentru arte, ci caracterizează progresul din 
științe, din matematică, tehnologie, politică, afaceri 
și din toate sferele vieții cotidiene. 

Factorii principali: 
Expertiza este „baza oricărei activități creative“. 

Aceasta îi oferă unei persoane cunoștințele tehnice, 
procedurale și intelectuale pentru a identifica ele-
mentele importante ale oricărei probleme particulare. 

Gândirea creativă se caracterizează prin abilitatea 
de a genera noi idei prin combinarea unor elemente 
anterior disparate. Ea se referă la modul imaginativ, 
inventiv și flexibil în care persoana abordează pro-
blemele; aceste competențe depind de trăsăturile 
personale (independență, orientare spre acceptarea 
riscului, toleranță pentru ambiguitate) și de tipul de 
gândire.  

Motivația este în general acceptată ca fundamen-
tală pentru creativitate,iar cei mai importanți factori 
motivanți sunt pasiunea intrinsecă (auto-motivația) 
și interesul intrinsec de a efectua lucrarea (obiectul 
creației), care sunt mai eficienți decât motivația 
extrinsecă (recompense,recunoaștere). Intr-un sens, 
persoanele creative sunt la discreția propriilor valori 
și motivații și se ocupă cel mai bine de probleme 
pentru care au o puternică afinitate emoțională.[4]  

Inovarea se referă la acțiunile cu caracter științific, 
tehnologic, organizațional, financiar, commercial, 
social, etc. care participă toate la materializarea și 
implementarea inovațiilor/ noilor soluţii. Activitățile 
de inovare includ fazele de producție și distribuție a 
noilor produse,instruirea personalului în privința 
noilor procese, activități de implementare a inova-
țiilor, de exemplu noi metode de marketing sau noi 
metode organizaționale. Este inclusă și cercetarea-
dezvoltarea care nu este legată direct de elaborarea 
unei inovații specifice, dar care urmărește acumularea 

unor noi cunoștințe ce vor fi necesare în concepţie şi 
proiectare.[5]  

Inovarea socială este aceea care are caracter social 
atât din punctul de vedere al scopurilor urmărite, cât și 
al mijloacelor folosite. Se referă în special la nevoi 
sociale și la crearea de noi relații sau colaborări 
sociale, fiind benefice pentru societate și stimulând 
capacitatea de a acționa a societății”.[6]  

„Referitor la patrimoniul industrial, evoluţia 
spre inovaţie în intervenţiile asupra sa , presupune o 
permanentă interogare a trecutului şi o neobosită 
încercare de anticipare a viitorului, conturând toate 
aceste tendinţe actuale de intervenţii asupra clădirilor 
sau ansamblurilor de patrimoniu industrial prin 
exemple pozitive de conversii funcţionale selectate 
din practica românească şi internaţională.   

O colaborare benefică între specialişti şi auto-
rităţile locale sau regionale, va impune schimbarea 
situaţiei existente în România prin proliferarea 
modelelor de succes, pentru atragerea investitorilor 
şi reutilizarea profitabilă a clădirilor industriale prin 
prisma funcţiunilor culturale.” [7]  

„Promovarea, conservarea şi valorificarea culturală 
a patrimoniului industrial reprezintă acţiuni conjugate 
aplicate la nivel european, cu rezultate pozitive, 
atât în plan cultural şi social, cât şi în plan econo-
mic, ceea ce ar trebui să reprezinte şi pentru ţara 
noastră un model de urmat.” [8]  

2. EXEMPLE, REALIZĂRI SI PROBLEME 
DIN REŞIŢA  

Reşiţa este cel mai vechi centru industrial al 
României, primele furnale fiind inaugurate în 1771 
sub auspiciile curţii imperiale din Viena. Oraşul a 
fost centrul de vârf al industriei româneşti (nu numai 
grele), atât în perioada interbelică, dar şi comunistă, 
fiind pârghia de răspândire a multor tehnologii şi 
industrii în diverse zone din ţară. După 1989, 
faimoasa industrie a decăzut continuu, patrimoniul 
rămas, necesitând o viziune şi abordări noi, culturale, 
pentru a fi repus în valoare şi a nu dispărea cu totul 
în neant. 

O realizare recentă, a fost inaugurarea în iulie 
2016 la Muzeul Banatului Montan din Reşiţa, prin 
efortul conjugat al comunităţii, a unei prime şi ample 
expoziţii de Istorie a tehnicii, acoperind secolele 
XVIII-XX. În cea mai mare parte s-a reflectat 
activitatea industrială şi minieră desfasurată in Reșita 
şi asezarile urbane si rurale ale Banatului cărăşan. [9]  

Din păcate, situaţia obiectivelor de patrimoniu 
(industrial) din oraş nu este deloc satisfăcătoare: deşi 
multe sunt clasificate ca monumente, cu câteva 
excepţii, sunt neglijate de proprietari sau de ad-
ministraţia publică şi se degradează. În această 
situaţie, nici nu se (poate) pune problema de pro-
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movare şi valorificare turistică. Cu toate că unele 
segmente din societatea civilă, arhitecţi, facultăţi  
s-au implicat creativ (din spirit civic, voluntar) în 
elaborarea unor propuneri şi planuri, la nivelul 
comunităţii nu s-au conturat încă soluţii inovative 
coerente de implementare.  

Pornind de la iniţiativa europarlamentarului 
Mircea Diaconu de inventariere la scară naţională, 
cu implicarea cetăţenilor, a patrimoniului „în 
suferinţă” [10], şi utilizând instrumentul pus la 
dispoziţie, au fost identificate şi prezentate câteva 
din „rănile” Reşiţei. Notele/ linkurile bibliografice 
fac trimitere (mai departe) şi la unele propuneri/ 
soluţii prezentate în presă. [11,..,25] . Se remarcă 
planurile elaborate în cadrul unor lucrări de diplomă 
la facultăţile de arhitectură [12, 13].  

3. FAZA DE INOVARE - PUNERE  
ÎN PRACTICĂ 

Aşa cum s-a prezentat, cu excepţia expoziţiei 
recente a Muzeului Banatului Montan, Reşiţa nu a 
reuşit să-şi valorifice cultural, imensul şi valorosul 
său patrimoniu industrial. Din păcate, cum au tras 
semnale de alarmă specialiştii, şi România este pe 
ultimele locuri în UE la acest capitol. Aceasta nu 
înseamnă că nu există realizări, care să poată fi 
folosite, nu numai ca exemple pozitive, ci şi activ, ca 
nuclee de colaborare şi extindere, de generare de 
proiecte şi atragere de fonduri. 

3.1. Reţeaua ERIH. Posibilităţi de colaborare 
cu participanţi ERIH din România  
și ţările vecine  

La nivelul Uniunii Europene este de notorietate 
reţeaua ERIH (European Route of Industrial 
Heritage). Reţeaua a avut la bază între 2003-2008, 11 
parteneri de proiect sprijiniţi de UE. În 2008 a fost 
constituită o asociaţie cu 17 membri în Germania, la 
care au aderat alţi 200 din 24 de ţări europene. [26]  

Obiectivul principal este acela de a proteja 
patrimoniul industrial al Europei şi a folosi conser-
varea şi refuncţionalizarea acestuia ca pe un motor 
de dezvoltare al regiunilor care suferă de declin 
economic. 

ERIH se autodefineşte ca un brand European al 
moştenirii industriale şi încurajează transferul trans- 
naţional de cunoştinţe, iniţiativele trans-frontaliere şi 
dezvoltarea de strategii de marketing comune. 

Instrumentul principal este web-siteul, care acţio-
nează atât ca un forum pentru experţi, cât şi ca un 
instrument de marketing şi de integrare inter-sectorială 
(cu turismul, educaţia şi alte domenii) [27].  

O analiză a partenerilor ERIH din România şi 
vecinătate (centrată pe locaţia de V, SV şi legăturile 
istoric- industriale ale Reşiţei) a scos în evidenţă 
următoarele: 

▪ România – 6 parteneri ERIH [28], dintre care 
cu următorii 3 s-ar putea stabili colaborări [29,30,31] 

▪ Serbia – 3 parteneri ERIH [32], cu toţi s-ar 
putea stabili colaborări 

▪ Ungaria – 19 parteneri ERIH [33], dintre care 
cel puţin cu următorii 2 s-ar putea stabili colaborări 
[34, 35] 

▪ Austria – 32 parteneri ERIH [36], dintre care 
cel puţin cu următorii 6 s-ar putea stabili colaborări 
[37,…,42] 

▪ Bulgaria – 5 parteneri ERIH [43], dintre care  
s-ar putea stabili o colaborare cu [44].  

3.2. Exemplu de parteneri şi colaborări  
în cadrul proiectului EUMillennialsTOUR  

Proiectul EUMillennials TOUR, finanţat prin 
programul COSME al UE are ca scop dezvoltarea 
unui produs turistic transnaţional, sinergizând 
aspecte culturale (legate de moştenirea/ industria 
textilă, modă, design, artizanat), de educaţie profe-
sională, de capitalizare a cunoştinţelor şi de abilităţi 
antreprenoriale. 

Liderul de proiect X23 este un centru de 
cercetare – IMM privat din Italia. Are 15 ani de 
experienţă la nivel naţional şi internaţional în dome-
niile, cercetre, inovare în afaceri, diseminarea şi 
comunicarea rezultatelor inovării. 

Institutul M2C din Bremen, Germania, cu rol de 
manager de educaţie este specializat în consultanţă 
pentru organizaţii culturale, în dezvoltare strategică 
şi creativă, educaţie şi digital media la nivel European. 
Un atu este îmbinarea tehnologiilor TIC (Tehnologia 
informaţiei şi comunicaţiilor) cu domeniile culturii, 
artei, creativităţii şi turismului. 

E-FAITH, Federaţia Europeană a Asociaţiilor 
Patrimoniului Industrial şi Tehnic, cu funcţia de 
manager de produs, este o platformă de promovare a 
contactelor şi cooperării între (asociaţiile de) voluntari. 

Actori din domeniul turismului, avnd rolul de a 
proiecta şi exploata produsul. [45]  

Consiliul local/ primăria Lisburn Castlereagh 
(Irlanda de N), inclusiv prin administraţia canalului 
Lagan are obiectivul de a asigura sustenabilitate 
privind munca şi viaţa oamenilor legată de canalul 
Lagan, o moştenire naţională ce trebuie păstrată 
pentru generaţiile următoare. În cadrul proiectului 
are rol de manager de exploatare [46] 

Partenerii asociaţi (inclusiv platforma Visit-
factories de la 3.3) deşi nu sunt implicaţi financiar în 
proiect, colaborează mutual pe arii de interes comun 
şi beneficiază de know-how ul generat de proiect. [47]  
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3.3. Platforma Visitfactories – un cadru 
anticipativ pentru moştenirea industrială 
a Reşiţei  

Platforma Visitfactories, funcţionează în cadrul 
unui IMM din SUA, este fondată de doi reşiţeni şi 
şi-a propus să promoveze turismul industrial, 
îmbinat cu aspecte legate de esenţa culturală comună 
a ingineriei, ştiinţei şi artei [48, 49, 50]  

Problematica specifică Reşiţei a fost abordată 
prin atragerea (deschisă) la dezbateri informale, 
inclusiv a unor specialişti reputaţi, legaţi sufleteşte 
de oraş, unii din ei răspândiţi în lume [51] şi printr-o 
ofertă turistică locală inovativă [52].  

Integrarea în contextul Central- SE European a 
fost realizată prin alcătuirea unei monografii de 
atracţii a câtorva ţări din zonă (România, Ungaria, 
Austria) [53] şi a unor sugestii de trasee turistice cu 
tematică industrială [54].  

Un obiectiv sinergic este acela de a întări atracti-
vitatea programelor prin antrenarea (prealabilă a) 
publicului în activităţi artistic creative [55], şi/ sau 
de inovare „reală”  [56] (Construcţie subterană din 
lemn, plastic şi metal, la costuri reduse [57]) . 
Acestea se încadrează în abordări de tip STEAM 
(Science, Technology, Engineering, Arts and Mathe-
matics), un concept larg utilizat în sistemele 
educaționale din țările dezvoltate. 

4.CONCLUZII 

Se impune conturarea şi iniţierea a cel puţin a 
unui proiect fezabil pt. Resita, bazat pe (ne)realizările 
de până acum şi pe capacitatea de a atrage colabora-
tori capabili să managerieze/ deruleze atari acţiuni.  

Iniţiativa europarlamentarului Mircea Diaconu 
care oferă şi un ghid de accesare a fondurilor euro-
pene în domeniul cultural [58], experienţa Muzeului 
Banatului Montan evocată la cap. 2 şi informaţiile de 
la cap. 3 ar putea constitui prime puncte de începere 
a tatonărilor. 

Totodată este de remarcat faptul că în cadrul 
federaţiei E-Faith a fost iniţiat un grup de cooperare 
pentru „patrimoniu periculos” [59] , la care s-ar 
putea foarte bine ralia unele obiective de patrimoniu 
din siderurgia şi industria constructoare de maşini 
din Reşiţa. Un impediment ar fi însă voinţa 
proprietarilor de a-şi asuma atari demersuri.  
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