
 
 

 

   

Conferința și dezbaterea 

„Patrimoniu industrial – pentru o recuperare a memoriei recente” 

 

Centrul de arhitectură, cultură urbană și peisaj 

Uzina de apă, Suceava 

 

6 noiembrie 2018 

⮡ 09:30 → Înregistrarea participanților 

⮡ 10:00 → Cuvinte de deschidere 

 Irina Iamandescu, director adjunct al Institutului Național al Patrimoniului  

 Constantin Gorcea, Coordonator al proiectului cultural Uzina de Apă  

 Ioan Andriu, Președinte al OAR N-E, Președinte al UAR Suceava-Botoșani 

 Cerasela Bejenar, director al Direcției de urbanism a municipiului Suceava  

  Tudor Andriu - Arhitect șef al județului Suceava 

 

⮡ 10:20 → Partea I: Prezentări  

 

⮡ 10:20 – 10:40 →  „Dimensiuni” ale patrimoniului industrial – o introducere 

 Irina Iamandescu, INP / UAUIM București  

⮡ 10:40 – 11:00 →  Memoria patrimoniului sau patrimoniul memoriei 

 Andrei Lakatos, UAUIM București   

⮡ 11:00  → Pauză de cafea  

⮡ 11.20 – 11.50  →  Patrimoniul minier. Două narațiuni:  

 Mina de Idei Anina și Peisaje Interioare Brad  

 Gabriela Pașcu, FAU – UPT Timișoara / Asociația PACT 

⮡ 11:50 – 12:10 →  Cazul Petrila – etapa 2018  

 Mihai Danciu, FAU-UPT Timișoara / Planeta Petrila  

⮡ 12:10 – 12.30 →  Patrimoniu Industrial și echipamente publice la Suceava – expoziție 

   Constantin Gorcea, Coordonator al proiectului cultural Uzina de Apă  

⮡ 12.30 → Prânz  

⮡ 13:30 → Partea a II-a: Masă rotundă  

     Patrimoniu industrial – pentru o recuperare a memoriei recente 

   Moderatori: Irina Iamandescu, Constantin Gorcea  

 



 

 
 

 

Conferința și dezbaterea 

„Patrimoniu industrial – pentru o recuperare a memoriei recente” 

 

Conferința aduce în discuție experiența cercetării și recuperării patrimoniului industrial, din 

ce în ce mai amenințat în România, în condițiile unei cunoașteri și recunoașteri încă 

insuficiente a acestei categorii de patrimoniu și a unei practici a recuperării prea puțin 

exersată.  

Transformările economice, privatizările grăbite, necorelate cu realitățile, ale marilor 

industrii/regii/companii, lipsa de decizie, competențe și resurse pentru protejarea unui 

patrimoniu ce nu a reprezentat o prioritate, au făcut ca un număr important de valori să fie 

pierdute definitiv sau compromise semnificativ într-un ritm extrem de rapid.  

Reacțiile apărute în sistemul național de protecție a patrimoniului, în medii profesionale și în 

societatea civilă în fața acestor amenințări au fost destul de importante, însă au avut o 

eficiență minimă în protecția reală – inventarierea și recuperarea au avut caracter de excepții 

și nu au putut ține pasul cu distrugerile. Cazurile de patrimoniu industrial recuperat sunt 

încă rare în România și, prin urmare, nu pot constitui eșantionul de complexitate și 

experiență necesar și suficient pentru stabilirea unei metodologii de intervenție, situație care 

poate fi însă ”compensată” într-o măsură semnificativă prin extragerea de învățăminte din 

experiența internațională și adaptarea lor la realitățile românești.  

În prezentările introductive, specialiști ai domeniului vor aborda, în prezentări de sinteză și 

studii de caz, problematica documentării și inventarierii siturilor industriale, a protecției 

legale, a conversiei și interpretării acestora precum și a recuperării memoriei industriei în 

România și în Europa. Managementul recuperării și gestionării durabile a unor astfel de 

situri ce au o problematică culturală și tehnică specială va fi adus în discuție din perspectiva 

unor viziuni strategice sau a unor abordări inedite la nivel european.  

În cadrul mesei rotunde vor fi discutate posibilitatea transferului de experiență și cea a 

cooperării europene în domeniul inventarierii și recuperării patrimoniului industrial precum 

și posibile direcții ale unei necesare strategii naționale în acest domeniu.  

Dezbaterea va implica publicul și va urmări problemele și temele identificate de vorbitori, 

într-o perspectivă aplicată, îndreptată către conturarea de soluții și căi de urmat la nivel 

regional și național.  


