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NECESITATEA INVESTITIEI 

1. Situația existentă 

Contextul Văii Jiului 

Dezvoltarea economică, socială și culturală a Văii Jiului s-a realizat datorită industriei miniere. 
Orașele Petrila, Petroșani, Aninoasa, Vulcan, Lupeni, Uricani, au apărut și s-au dezvoltat ca 
urmare a deschiderii și dezvoltării minelor din apropiere începând în special cu secolul XIX. 
Această dezvoltare a fost cea mai accentuată în ultimii ani ai regimului comunist, atunci când 
Valea Jiului ajunsese să numere o populație de aproximativ 140 000 de locuitori, din care marea 
majoritate erau implicați în minerit sau activitățile conexe și indirecte generate de aceasta. 
Această zonă poate astfel să fie considerată ca o zonă mono-industrială concentrată pe minerit. 

După 1989, sectorul exploatărilor miniere de cărbune a fost puternic afectat de 
transformările economice la nivel național și de o scădere a necesarului de energie, odată cu 
procesul de dezindustrializare. Diminuarea cererii, creșterea prețului cărbunelui extras, intrarea 
pe o piață liberă, a dus la necesitatea subvenționării acestei activități și, în scurt timp, la 
funcționarea în pierdere și o acumulare istorică a datoriilor companiilor miniere. Astfel, în 
foarte scurt timp, începând cu 1997, mineritul industrial din Valea Jiului a trecut printr-o 
perioadă de reformare, ce a presupus printre altele închiderea unor mine și declanșarea 
procedurii de închidere a altora. Acest lucru a fost reflectat în numărul de angajați în continuă 
scădere în industria minieră. Astfel, dacă în 1990 numărul de angajați era de peste 50 000 de 
oameni, în 2012, acest număr s-a redus la aproximativ 7500 de angajați. O reducere de 80% a 
forței de muncă, proces ce continuă și astăzi. Persoanele ce și-au pierdut locul de muncă din 
exploatările miniere nu au fost însă reîncadrate decât într-o foarte mică măsură în alte activități 
economice, ne-existând o strategie de redresare economică adaptată situației create prin 
disponibilizare. S-a intrat astfel într-o perioadă de dezindustrializare în care orașele mono-
industriale au trebuit să își reinventeze rațiunea de a exista fără a exista o strategie coerentă 
pentru acest lucru.  

Dezvoltarea Văii Jiului se poate defini ca fiind mono-industrială, în care majoritatea 
populației a fost implicată direct sau indirect în activitățile ce țin de minerit. Odată cu 
închiderea exploatărilor miniere Dâlja, Aninoasa, Iscroni, Lonea Pilier, disponibilizările masive 
din 1997, demararea procesului de închidere a minelor Petrila, Uricani, Paroșeni, orașele 
acestea își pierd caracterul lor de oraș mono-industrial minier fără a exista o direcție clară de 
viitor. În plus, chiar dacă exploatările în sine nu mai sunt viabile din punct de vedere economic, 
există o anumită memorie a mineritului, a statutului de miner și o legătură a locuitorilor cu 
aceste spații ale minei. Orice renaștere economică a acestor orașe trebuie să țină cont de 
puternica identitate a acestora. 

De aceea, considerăm oportună menținerea, cel puțin parțială, a structurilor de suprafață a 
ansamblurilor miniere, considerând că o nouă direco nouă direco nouă direco nouă direcție de dezvoltare nu trebuie să elimine ție de dezvoltare nu trebuie să elimine ție de dezvoltare nu trebuie să elimine ție de dezvoltare nu trebuie să elimine 
complet ucomplet ucomplet ucomplet urmele perioadei trecute, ci să se completeze cu acestearmele perioadei trecute, ci să se completeze cu acestearmele perioadei trecute, ci să se completeze cu acestearmele perioadei trecute, ci să se completeze cu acestea, ca un nou strat adăugat 
unei istorii și identități a acestor orașe și a locuitorilor. MenMenMenMenținerea și conversia acestor ținerea și conversia acestor ținerea și conversia acestor ținerea și conversia acestor 
structuri poate ustructuri poate ustructuri poate ustructuri poate ușura acceptarea și aproprierea noilor spații de către locuitori.șura acceptarea și aproprierea noilor spații de către locuitori.șura acceptarea și aproprierea noilor spații de către locuitori.șura acceptarea și aproprierea noilor spații de către locuitori. 
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Petrila, E.M. Petrila 

Orașul Petrila se încadrează în seria de orașe create în jurul exploatării miniere. Începutul 
exploatării cărbunelui aici datează din 1859, existând astfel o istorie de peste 150 de ani a 
mineritului.  

Identitatea orașului este astfel strâns legată de activitatea de minerit. Studiul explorativ 
efectuat în perioada 14 - 20 octombrie 2012, de către studenți ai facultăților de arhitectură din 
Cluj și București, coordonați de sociologul Ciprian Pantea, relevă câteva elemente importante: 

 

(cercetare calitativa cu scopul de identifica percepția locuitorilor despre relația pe care o au cu autoritățile 

locale, despre aspectul orașului Petrila, despre mina EM Petrila si procesul de reconversie, gradul de 

informare, nivelul de participare civica si activitățile pe care le realizează în timpul liber. Aria de investigare 

a fost alcătuita din 25 de persoane între 16 si 70 de ani. Au fost aplicate interviuri semi-structurate în 4 

zone ale orașului Petrila, durata medie pentru un interviu fiind de 25 de minute. Zonele au fost selectate 

aliator, iar respondenții au fost selectați astfel încât sa fie respectata o proporție a vârstelor) 

Studiul măsoară cât de des apare în discuțiile cu interlocutorii o anumită problemă și câtă 
importanță este oferită respectivului subiect. Vedem astfel cum mina are o deosebită 
importanță pentru persoanele mai în vârstă, dar și pentru adulți, invers proporțional cu dorința 
de a părăsi orașul. Astfel, am putea spune că mina este o sursă de înrădăcinare a indivizilor într-
o comunitate. Pentru tineri, considerând că mina este în curs de închidere, aceasta își pierde din 
importanță, crescând însă dorința de a părăsi orașul. Odată dispărută mina se poate emite 
ipoteză că dezrădăcinarea acestora va fi și mai evidentă, iar cel puțin în cazul Petrilei, zona va 
intra într-o perioadă și mai accentuată de depopulare și îmbătrânire a populației. La nivelul 
populației adulte, mina este importantă în măsura în care li se oferă un loc de muncă, indiferent 
de tipul acesteia, lucru relevat de dorința de recalificare și de conversie a minei. Vorbim despre 
un grup care, în momentul dispariției minei, își va pierde rațiunea de a trăi în acest loc, 
accentuând și mai tare depopularea și îmbătrânirea populației. Considerăm astfel necesară o 
strategie de dezvoltare a Petrilei în care structurile de suprafață ale minei să devină punctul de 
pornire pentru regenerarea orașului, pentru a opri depopularea și îmbătrânirea, dar și 
sentimentul de dezrădăcinare pe care îl poate simți comunitatea locală. 
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Deși situația poate fi considerată similară și altor mine din Valea Jiului, necesitatea 
investiției la Petrila vine din faptul că aici există o anumită formă de organizare a locuitorilor și 
o disponibilitate ridicată a autorităților locale de a dezvolta și gestiona un astfel de proiect. 
Atelierul franco-român – „Patrimoniul industrial ca sursă de regenerare”, desfășurat în două 
etape la Petrila (7-14 mai 2013, 14 – 20 octombrie 2012) cu rolul de a găsi soluții pentru 
conversia minei Petrila, a fost inițiat de Societatea Culturală „Condiția Română” din Petrila, 
având ca parteneri: E.M. Petrila, Primăria și Consiliul Local Petrila, Clubul Copiilor Petrila, 

Universitatea din Petroșani. Vedem astfel o coagulare a unei părți importante din stake-holder-

ii locali care caută soluții pentru păstrarea și conversia structurilor de suprafață ale minei. De 
asemenea, în cazul Petrilei există o inițiativă a unei părți a locuitorilor, intitulată „Salvați Mina 
Petrila”, la care au aderat peste 200 de persoane. Chiar dacă numărul nu este foarte mare, acest 
lucru atestă un atașament față de spațiul minei și de structurile acesteia, lucru ce o diferențiază 
față de celelalte localități miniere din Valea Jiului. 

Vedem astfel că, în cazul Petrilei și a E.M. Petrila, există o inițiativă locală și un suport local 
consistent pentru un astfel de proiect. De asemenea, la nivelul populației, putem considera că 
dispariția minei Petrila poate accentua procesul de depopulare și de îmbătrânire a populației. În 
plus, dispariția minei ar contribui decisiv la procesul de dezrădăcinare a populației și a pierderii 
identității locale. Astfel, orice politică sau proiect de regenerare urbană ulterior, va suferi la 
capitolul sustenabilității. 

 

2. Proiectul actual de închidere și de regenerare a mediului  

Cuprins 

Procesul de închidere a minei Petrila (conform ump.minind.roump.minind.roump.minind.roump.minind.ro) este parte dintr-un proiect 
mai larg de închidere a exploatărilor miniere ne-rentabile – MINING II, finanțat prin 
împrumut de la Banca Mondială. Proiectul presupune închiderea fizică a minelor și refacerea 
mediului, dar și componenta de regenerare socio-economică. Obiectivele componentei de 
închidere și refacere a mediului sunt: Închiderea și reabilitarea completă a siturilor miniere în 
care nu se mai produce și astfel reducerea impactului sectorului minier asupra mediului și 
asupra moștenirii ecologice în conformitate cu cerințele de aderare la UE, și redarea terenului 

ocupat de mine altor activități sociale și economice. La finalul acestui proces, terenul trebuie terenul trebuie terenul trebuie terenul trebuie 
lăsat în condilăsat în condilăsat în condilăsat în condiții sigure și sții sigure și sții sigure și sții sigure și stabiletabiletabiletabile. Din punctul de vedere al structurilor de suprafață, al 

clădirilor din incinta exploatării miniere Petrila, obiectivul este ca toate structurile rămase să fie 
stabile din punct de vedere fizic (structural) și chimic (decontaminate). Forma finală a 
terenului și a clădirilor trebuie să fie optimizată și compatibilă cu mediul înconjurător și 
cerințele comunității locale. 

Componenta de regenerare socio-economică are ca scop:  Accelerarea măsurilor destinate 
creării de locuri de muncă implementate în cadrul primului împrumut și susținerea activităților 
de dezvoltare locală prin construirea de capacități la nivelul comunității şi prin finanțarea 
infrastructurii economice şi a serviciilor sociale.  
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Soluția tehnică care rezolvă problemele de securitate fizică și chimică a terenului ocupat de E.M 
Petrila, precum și reabilitarea mediului natural, adoptată în cazul minei Petrila este cea de 
demolare a structurilor existente, decaparea solului la o adâncime de 2 m și replantarea unui 
strat vegetal: „În cadrul procesului de închidere vor fi îndepărtate clădirile și instalațiile utilizate 
în timpul activității miniere, vor fi luate măsuri pentru înlăturarea riscurilor de mediu, iar solul 
va fi recuperat pentru a putea fi folosit în alte scopuri”.  

 

Slăbiciunile proiectului actual din punct de vedere al dezvoltării sustenabile  

Obiectivele procedurii de închidere și reabilitare a mediului, adică punerea în siguranță a 
terenului, nu presupune în mod obligatoriu demolarea structurilor existente. Demolarea 
structurilor de suprafață, a clădirilor E.M Petrila este soluția adoptată de proiectant, parte din 
Proiectul Tehnic. 

Din punct de vedere al sustenabilității, această soluție adoptată de S.C. I.P.C.M. S.A. Petroșani 
nu respectă toate direcțiile: economică, socială și de mediu. 

Din punct de vedere economiceconomiceconomiceconomic, proiectul propus nu poate produce venituri decât pe perioadă 
scurtă, pentru firmele implicate în demolarea structurilor și în ecologizarea suprafețelor. 
Conform procedurilor stabilite pentru licitații, veniturile acestor firme nu se întorc în mod 
obligatoriu în zona Petrila sau Valea Jiului. În plus, după finalizarea acestui proces, obiectul 
muncii dispare, nemaiexistând activitate pe termen mediu și lung. Terenul intrat în domeniul 
public al Primăriei Petrila va necesita costuri de întreținere și amenajare, generând astfel, pe 
termen mediu și lung, mai degrabă pierderi. De asemenea, orice reparcelare și intrare în 
domeniul privat al statului pentru eventuale investiții va necesita un cost suplimentar de 
conectare la utilități, care va trebui să fie suportat de autoritatea locală.  

Din punct de vedere socialsocialsocialsocial, scopul declarat al proiectului este acela de creare a locurilor de 
muncă la nivel local în mod special și construirea de capacități la nivelul comunității. Eliberarea 
terenului incintei E.M. Petrila nu poate asigura pe termen mediu și lung aceste deziderate. Un 
proiect de demolare nu poate crea locuri de muncă decât pe termen foarte scurt. Nu este 
stimulată aproprierea acestui spațiu de către locuitori și nici stimularea inițiativelor acestora 
legate de acest spațiu. O soluție de demolare nu oferă indicii privind utilizarea viitoare de către 
locuitori. Nu în ultimul rând, așa cum menționam mai sus, demolarea acestor structuri poate 
avea un efect asupra fenomenului de depopulare a Petrilei și de îmbătrânire a populației și, în 
plus, poate da sentimentul de dezrădăcinare a locuitorilor, de lipsă a identității, fenomen cu 
posibile repercusiuni asupra ordinii sociale.  

Din punct de vedere ecologic și al protecției mediului, considerăm că terenul nu poate fi adus la 
o stare naturală, de dinainte de începerea exploatării miniere industriale, adică la starea din 
1858. Mediul natural a fost puternic afectat de această exploatare, iar acoperirea cu strat vegetal 
nu va putea recrea biodiversitatea existentă în prealabil. 
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Astfel, putem constata că:  

1. dezideratele procesului de închidere și reabilitare nu exclud prezența clădirilor după 
încheierea procesului, proiectul tehnic fiind cel care propune demolarea acestora.  

2. propunerea de demolare realizată prin proiectul tehnic nu poate fi considerată sustenabilă 
pe termen mediu și lung 

Alte efecte ale proiectului de demolare pe termen mediu și lung: 

În planul dezvoltării locale, economic și social: 

- demolarea totală a ansamblului minei nu valorifică potențialul de conversie a clădirilor 
industriale şi implică riscuri socio-economice pentru întregul oraș 
- riscă să atragă exclusiv investitori din afara regiunii, oferind noi locuri de muncă dar nu 
neapărat pentru locuitorii Petrilei şi fără a crea ocazii pentru antreprenorialul local 
- imposibilitatea includerii proiectului într-o strategie la scară mai largă ce poate genera 
revirimentul economic al Văii Jiului. 

 

Deficiențele proiectului din punct de vedere al patrimoniului construit 

Procedura de închidere a minelor, securizare a sitului și ecologizare nu presupune implicit 
demolarea structurilor supraterane, ale patrimoniului construit. Aceasta soluție este propusa de 
proiectantul general. Aceasta presupune distrugerea întregului fond construit al minei, ce 
conține clădiri cu valoare arhitecturala, structurala și memoriala remarcabila, dar în același timp 
renunțarea la imensul potențial de exploatare al acestora. 

Fiind vorba de structuri industriale, concepute sa aibă o capacitate portanta semnificativa, și o 
rezistenta pe măsură, la care se adaugă faptul ca sunt deja conectate la utilități, acestea au un 
imens potențial de exploatare pe viitor, și pe lângă valoarea patrimoniala de necontestat a 
clădirilor identificate în acest sens, ele au și un potențial economic de refolosire odată ce 
structura lor este securizata. 

Așadar, proiectul actual, prin demolarea pe care o propune, cauzează pe termen lung o serie de 
pierderi pentru comunitatea locala, atât la nivel patrimonial și de memorie, cat și la nivel 
economic. 

Concluzie: Proiectul actual de demolare Proiectul actual de demolare Proiectul actual de demolare Proiectul actual de demolare și ecologizare a E.M. Petrila poate fi considerat și ecologizare a E.M. Petrila poate fi considerat și ecologizare a E.M. Petrila poate fi considerat și ecologizare a E.M. Petrila poate fi considerat 
profitabil doar pe termen foarte scurt, până pe 31 decembrie 2015, ridicând însă mari profitabil doar pe termen foarte scurt, până pe 31 decembrie 2015, ridicând însă mari profitabil doar pe termen foarte scurt, până pe 31 decembrie 2015, ridicând însă mari profitabil doar pe termen foarte scurt, până pe 31 decembrie 2015, ridicând însă mari 
probleme pentru perioada medie probleme pentru perioada medie probleme pentru perioada medie probleme pentru perioada medie și lungă, dar, mai grav, eliminăși lungă, dar, mai grav, eliminăși lungă, dar, mai grav, eliminăși lungă, dar, mai grav, elimină    posibilitatea dezvoltării posibilitatea dezvoltării posibilitatea dezvoltării posibilitatea dezvoltării 
pe termen mediu pe termen mediu pe termen mediu pe termen mediu și lung. și lung. și lung. și lung.     

 

3. Prognoze pe termen mediu și lung 

Propunerea de păstrare, punere în securitate și conversie funcțională a unor clădiri din incinta 
E.M. Petrila vizează pe termen mediu și lung următoarele efecte: 
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În plan economic: 

- Diversificarea acțiunilor generatoare de venit în orașul Petrila 
- O stimulare a investițiilor în activități productive prin asigurarea unei energii ieftine 
- Crearea de noi locuri de muncă și generarea unor venituri mai mari către autoritățile locale 

prin impozite 
- Auto-suficiența economică a întregului ansamblu construit, activitățile productive generând 

suficiente venituri la nivelul administrației locale pentru a putea gestiona funcțiunile 
culturale 

- Dezvoltarea unor tipuri de turism diversificate valabile pe tot parcursul anului: un turism al 
trecutului industrial sau un turism în jurul producției contemporane de cultură. 

- Revigorarea treptată a întregului oraș   
- Creșterea numărului de activități productive locale, la scară mică   
- Generarea de activitate prin intermediul acestui ansamblu construit pentru perioada post-

închidere 
- Reutilizarea unor structuri existente presupune un număr mai mare de specialități și tipuri 

de lucrări, atrăgând astfel mai multe specialități și specializări existente local: constructori, 
zidari, electricieni, etc. 

- Posibilitatea accesării fondurilor structurale (europene, norvegiene) specifice restaurării 
clădirilor considerate monument istoric, crescând astfel rata de absorbție posibilă. 

 

În plan social: 

- Reîncadrarea foștilor lucrători în mină în locuri de muncă fără nevoia recalificării 

- Stoparea procesului de depopulare a orașului Petrila prin migrație. 

- Diminuarea îmbătrânirii populației prin plecarea tinerilor 

- Includerea locuitorilor în decizia privind viitorul E.M. Petrila 

- Împuternicirea locuitorilor atât prin includerea în decizii, cât și prin oferirea șansei de a 
utiliza în scop personal unele dintre spațiile rezultate în urma conversiei. 

- Stimularea și susținerea inițiativelor locale, productive sau culturale, prin posibilitatea de a le 
pune la dispoziție spații pentru desfășurarea activităților  

- Creșterea atractivității orașului 

- Crearea de condiții egale pentru antreprenorialul local cât și pentru investitori, contribuind 
astfel la reducerea distanțelor sociale ce pot apărea 

- Menținerea identității locale și a identității locuitorilor, cu efecte pe termen lung asupra 
ordinii sociale, dar și a împuternicirii acestora și a menținerii măcar parțiale a sentimentului 
de solidaritate existente la un moment dat. 

- O deschidere și popularizare a Văii Jiului și, prin aceasta, o reducere a stigmatului creat de 
mineriadele din anii 90 și o schimbare a percepției despre minerit și minerii la nivel național 

 

În planul protecției mediului: 

- o reciclare și reutilizare treptată a sterilului 
- utilizarea unor energii regenerabile și ieftine, precum energia hidro și geotermală 
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- reutilizarea unor structuri existente elimină poluarea, consumul de energie și problemele 
generate de demolare: utilizarea de energie pentru demolare, pentru strângerea materialelor 
rezultate, depozitarea materialelor rezultate, a molozului, neexistând facilități pentru reciclarea 
acestora.   
 
ConcluzieConcluzieConcluzieConcluzie: Modificările propuse pentru proiectul de închidere mine și punere în securitate a 
incintei nu trebuie să presupună și demolarea structurilor existente. Păstrarea, punerea în 
siguranță și conversia acestora poate asigura: 

- O viziune sustenabilă pe termen lung, oferind un câștig echilibrat și continuu atât la 
nivel local cât și regional, pentru locuitorii Petrilei dar și pentru potențiali investitori 
din afara orașului. 

- O soluție ce mizează pe patrimoniul industrial ca loc al memoriei și al valorilor culturale 
și istorice dar și ca sursă de dezvoltare poate ușura tranziția de la regiune mono-
industrială la diversificarea activităților, crescând atractivitatea zonei 

Apare astfel drept evident contrastul dintre solucontrastul dintre solucontrastul dintre solucontrastul dintre soluția pe termen scurt propusă (cu ția pe termen scurt propusă (cu ția pe termen scurt propusă (cu ția pe termen scurt propusă (cu 
probleme de fond date prin proiectul de demolare) probleme de fond date prin proiectul de demolare) probleme de fond date prin proiectul de demolare) probleme de fond date prin proiectul de demolare) și soluția pe termen lung de a și soluția pe termen lung de a și soluția pe termen lung de a și soluția pe termen lung de a 
păstra patrimoniul construit al Minei din Petrila ce păstra patrimoniul construit al Minei din Petrila ce păstra patrimoniul construit al Minei din Petrila ce păstra patrimoniul construit al Minei din Petrila ce ar construi un nou viitor pentru ar construi un nou viitor pentru ar construi un nou viitor pentru ar construi un nou viitor pentru 
oraoraoraorașul Petrila și locuitorii săi.șul Petrila și locuitorii săi.șul Petrila și locuitorii săi.șul Petrila și locuitorii săi. 

   
4. Practici europene în privința închiderii exploatărilor miniere de adâncime 
 
Este bine-cunoscut exemplul minelor din Bazinul Minier NordBazinul Minier NordBazinul Minier NordBazinul Minier Nord----PasPasPasPas----dededede----CalaisCalaisCalaisCalais din nordul Franței, 

recent intrat în patrimoniul UNESCOpatrimoniul UNESCOpatrimoniul UNESCOpatrimoniul UNESCO. Acesta este un exemplu remarcabil în ceea ce privește 

reconversia patrimoniului construit și revalorificarea sa, ce a avut drept consecință schimbarea viitorului 
acestei regiuni, cunoscuta și ea în trecut pentru problemele sale sociale. Proiectul de menținere și 
conversie a clădirilor existente a contribuit esențial la transformarea acestei zone foste miniere într-o 

regiune prospera. Pentru a certifica valoarea intervenției, recent a fost deschisa o filială a recent a fost deschisa o filială a recent a fost deschisa o filială a recent a fost deschisa o filială a 
Muzeului Louvre, în oraMuzeului Louvre, în oraMuzeului Louvre, în oraMuzeului Louvre, în orașul șul șul șul Lens, parte a acestei regiuniLens, parte a acestei regiuniLens, parte a acestei regiuniLens, parte a acestei regiuni. Prin această intervenție prestigiul 

zonei a crescut și mai mult, sporind creșterea economică. Proiectul a fost iniProiectul a fost iniProiectul a fost iniProiectul a fost inițiat de către țiat de către țiat de către țiat de către 
administraadministraadministraadministrația locală.ția locală.ția locală.ția locală. În acest moment siturile miniere se află în gestiunea unei instituții ce grupează o 

multitudine de asociații și administrația locală, numită  „Misiune bazinului minier”. 
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Mina Wendel – Franta 

Zona Alsacia si Lorena era o zona destul de similara cu complexul Valea Jiului – Hunedoara din punct de 
vedere industrial, in ultimii ani trecând prin aceleași fenomene economice si sociale majore: 
dezindustrializare, depopulare si șomaj. Diferența majora însă in percepția asupra fostelor situri industrial 
este ca in cazul Alsaciei si Lorenei majoritatea acestora au fost păstrate si reconvertite in alte funcțiuni. 
Astăzi mina Wendel este cel mai important sit de extractive de cărbune păstrat pe teritoriul francez. 
Mașinile de extracție si clădirile au fost păstrate aproape in totalitate. Puțurile Wendel 1,2 si 3 si puțul 
Vuillemin 2 intra astăzi in cadrul proiectului muzeografic al minei Wendel. 

http://www.patrimoine-minier.fr/carreau_wendel/index.html, http://www.musee-les-mineurs.fr 

 

Mina Zollverein – Bazinul Rhur – Germania 

Deși in momentul închiderii sale, mina Zollverein părea sa aibă același destin tragic pe care îl au multe din 
fostele situri de industrie grea, landul Rhenania de Nord-Westfalia a cumpărat teritoriul minei de la 
Compania Huilei din Bazinul Rhur (Ruhrkohle AG - RAG) imediat după închiderea sa in 1986 si a 
declarat puțul 12 un monument istoric. Acest lucru presupunea obligația de a păstra complexul in 
configurația sa originala si de a minimaliza efectele trecerii  timpului. După închiderea sa din 1993, uzina 
cocsochimica ar fi trebuit vândută Chinei, însă negocierile au eșuat, uzina ajungând sa fie amenințată cu 
demolarea. Si in acest caz Statul Nord Rhin Westphalia a inițiat un proiect de conservare si a reușit sa înscrie 
uzina pe lista monumentelor in 2000. In 2001 acestea au devenit situri protejate UNESCO – in ziua de azi 
fiind un pol de atracție muzeal – cultural si atrăgând zeci de mii de turiști anual. 

http://www.zollverein.de 
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OPORTUNITATEA INVESTIȚIEI 

1. Încadrarea obiectivului in politicile de investiții generale 
 

Închiderea minelor de cărbune și punerea în securitate a acestora este o investiție demarată și 
stabilită de Guvernul României, împreună cu instituțiile creditoare și în baza parteneriatelor și 
înțelegerilor cu Comisia Europeană și Fondul Monetar Internațional. Închiderea E.M. Petrila 
se încadrează în această investiție. 

Investițiile nu presupun demolarea structurilor de suprafață ale minei, ci punerea în securitate a 
structurilor din punct de vedere fizic și chimic, și ecologizarea terenului liber. Decizia luată de 
proiectant în cadrul proiectului tehnic de închidere și ecologizare a fost aceea de demolare a 
tuturor structurilor, de decapare a terenului și de plantare cu diverse specii vegetale.  

Orice decizie de păstrare, punere în securitate și conversie funcțională a clădirilor poate fi 
încadrată în aceeași investiție, precum este cazul minei Aninoasa sau Lonea – Pilier. Aceasta 
trebuie însă să fie dorită de comunitatea locală. Orice investiție de acest fel va trebui să respecte 
principiul sustenabilității (ecologic, social, economic).  

 
2. Acte legislative ce reglementează domeniul investiției 
 
- Legea nr.85, 18 martie 2003 – Legea Minelor 
- HG nr.1208 din 14 octombrie 2003 privind aprobarea Normelor pentru aplicarea Legii minelor 

nr.85/2003 
- Legea nr.167/2005 pentru ratificarea Acordului de Împrumut pentru Proiectul Minerit 2 
- Ordinul nr. 273/2001 pentru aprobarea Manualului de închidere a minelor 

- Legea Nr. 50 din 29 iulie 1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcţii – Republicată 
- Legea nr. 10 din 18 ianuarie 1995 privind calitatea în construcţii 
- Legea nr. 422 din 18 iulie 2001 privind protejarea monumentelor istorice 
- Legea nr. 350 din 6 iulie 2001 privind amenajarea teritoriului şi urbanismul     
- Legea Nr. 184 din 12 aprilie 2001 privind organizarea si exercitarea profesiei de arhitect – 

Republicată    
    

3. Acorduri internaționale ale statului care obligă partea română la realizarea investiției 
 

Investiția de păstrare, punere în securitate, conversie funcțională a unor clădiri din interiorul 
incintei E.M Petrila, va fi încadrată în același proiect aflat în derulare, supus termelor și 
condițiilor legii nr.167/2005. „Proiectul Închiderea Minelor, Refacerea Mediului şi Regenerare 
Socio-Economică (Minerit II), în valoare de 120 milioane USD, este finanţat prin împrumtul 
BIRD 4759 RO aprobat prin legea nr. 167/2005 şi se extinde pe o perioada de 5 ani” 
(ump.minind.ro). 
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4. Analiza SWOT 
 
Calități 

Valoarea imobiliară a terenului și a structurilor  

Posibilitatea reciclării sterilului 

Prezența competențelor științifice (Universitatea) 

Forță de muncă calificată în ramuri productive 
specifice (construcții, textile, etc.) 

Valoare patrimonială a unor structuri 

Identitate culturală locală (valoare 
necuantificabilă)   

Infrastructura prezentă ce poate spori 
accesibilitatea 

Producție culturală locală valoroasă și exploatabilă 

Posibilitatea utilizării unor surse alternative de 
energie: geotermal, hidro 

Slăbiciuni 

Riscuri și pericole date de starea clădirilor actuală 
și a terenului 

Dificultatea reutilizării unor structuri 

Acces dificil în Valea Jiului 

Divergența opiniilor locuitorilor 

Timpul scurt de execuție a lucrărilor 

Exemple nereușite în zonă 

 

 

Oportunități 

Posibilitatea accesării fondurilor europene/ Banca 
Mondială/ Banca europeană pentru investiții  

Diversificarea fondurilor posibile a fi accesate prin 
componenta de patrimoniu construit 

Dezvoltarea turismului 

Valorificarea cadrului natural existent și al 
peisajului 

Prezența în zonă a unor situri de mare valoare ce 
pot atrage vizitatori 

Amenințări 

Reglementările ce țin de punerea în siguranța a 
terenului și structurilor 

Caracterul mono-industrial al întregii văi 

Exodul demografic 

Riscurile financiare în gestionarea investiției 

 

 
 
5. Valoarea patrimonială a clădirilor existente 
 

O serie din clădirile situate în perimetrul minei au o valoare incontestabila, așa cum reiese și din 
fisele de evaluare a lor. (planșa 1) Clădirile au fost evaluate in funcție de valoarea lor istorica, starea 
lor și potențialul de transformare. 

O parte din ele sunt remarcabile pentru valoarea lor istorica și memoriala, datând de la începuturile 
exploatării (deschiderea minei Deak): clădirile clădirile clădirile clădirile Atelierelor Mecanice, clădirea Atelierelor Mecanice, clădirea Atelierelor Mecanice, clădirea Atelierelor Mecanice, clădirea veche a veche a veche a veche a 
CompresoarelorCompresoarelorCompresoarelorCompresoarelor. O alta serie datează din anii '30, la rândul lor cu o valoare arhitecturală și 
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patrimonială importantă, precum ar fi PuPuPuPuțul Centruțul Centruțul Centruțul Centru, a cărui calitate de execuție, de detalii și de 
materiale este de necontestat. Lui i se atașează Hala de accesHala de accesHala de accesHala de acces, impresionanta prin capacitatea sa 
portanta și suprafață, făcând din ea un excelent element de reconversie și PreparaPreparaPreparaPreparația vecheția vecheția vecheția veche, 
împreună cu castelele de apcastelele de apcastelele de apcastelele de apăăăă și clădirile Administraclădirile Administraclădirile Administraclădirile Administrațieițieițieiției. Cu o valoare remarcabilă sunt și clădirile 
mai recente, precum silozurile sau sortareasilozurile sau sortareasilozurile sau sortareasilozurile sau sortarea, care au o capacitate portanta semnificativa și sunt 
compatibile transformărilor. 

Nu trebuie neglijata infrastructura, calea feratacalea feratacalea feratacalea ferata ce ar putea fi folosita pentru a conecta Petrila de 
restul regiunii și de tara, făcând-o mult mai atractiva, sau podurile rulantepodurile rulantepodurile rulantepodurile rulante, sau PuPuPuPuțul cu skipțul cu skipțul cu skipțul cu skip, ce 

pot deveni simboluri identitare, așa numitele  „landmark-uri” ale Petrilei. 

 
6. Suportul comunității locale pentru conversia clădirilor cu valoare patrimonială 

O parte a comunității locale a inițiat petiția online „Salvați Mina Petrila” 
(http://www.petitieonline.com/salvati_mina_petrila)  

La inițiativa Fundației Culturale „Condiția Română” din Petrila s-a desfășurat în perioada 14 – 20 
octombrie 2012 și 7 – 14 mai 2013, atelierul româno-francez „Patrimoniul industrial ca sursă de 
regenerare”, la care Primăria și Consiliul Local, precum și Clubul Copiilor Petrila și E.M Petrila au 
fost parteneri, certificând astfel  dorința de a găsi soluții pentru păstrarea unei părți din structurile 
de suprafață din incinta E.M Petrila.  

Cercetarea explorativă realizată în perioada 14 – 20 octombrie 2012 sub îndrumarea sociologului 
Ciprian Pantea a relevat o dorință a locuitorilor Petrilei pentru păstrarea acestor structuri pentru 
scopuri diverse: memorial (muzeu, păstrarea structurii) sau productiv (transformarea în fabrică, 
fiind considerate structuri viabile pentru reutilizare). 

  

SCENARII TEHNICO ECONOMICE 

Modalitatea de abordare a strategiilor  

 
În elaborarea strategiilor posibile pentru justificarea păstrării, punerii în siguranță și conversiei 
funcționale a clădirilor existente, s-a ținut cont de următoare principii: 
1. Clădirile păstrate trebuie să întrunească cel puțin una dintre cele două calități: valoare 

patrimonială, memorială sau de imagine simbol și/sau  posibilitatea convertirii funcționale 
cu minim de resurse. 

2. Strategia trebuie să fie una viabilă din punct de vedere economic, evitând transformarea 
incintei într-o nouă unitate de producție cu un singur domeniu de activitate. 

3. Pornind de la exemplul Aninoasa, orice propunere ce vizează exclusiv un muzeu sau alte 
spații culturale au fost evitate, alegând strategii ce combină în mod fericit cele două direcții: 
producția și cultura, fiecare cu viabilitatea sa economică. 
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4. Orice propunere funcțională trebuie să respecte voințele diverse ale locuitorilor Petrilei. Am 
considerat că o strategie trebuie să combine, în cadrul aceleiași incinte atât dorințele pentru 
stimularea turismului, cât și pentru funcțiuni culturale și productive (planșa 2).  

5. Fiind vorba de un proiect complex, ce presupune gestionarea voințelor diverse ale 
locuitorilor dar care își propune o implicare a acestora pe toată durata intervenției și apoi în 
utilizare, strategiile au trebuit să conceapă o instituție – organizație capabilă să gestioneze 
acest spațiu în timpul utilizării. 

6. Fiind vorba de un proiect complex, ce presupune o diversitate de spații și de funcțiuni, a fost 
considerat necesară etapizarea procesului de conversie, urmărind trei perioade de 
dezvoltare: scurt , mediu și lung. 

  

1. 5 scenarii pentru dezvoltarea pe termen scurt, mediu și lung a E.M Petrila 

Cele 5 scenarii concepute pentru dezvoltarea E.M. Petrila, care valorifică clădirile existente sunt 
foarte diferite și se bazează pe principii diferite de dezvoltare. Totuși, pentru a ușura citirea în 
paralel a acestora și pentru a arăta punctele forte dar și slăbiciunile acestora, vom structura 
prezentarea după: componenta economicăcomponenta economicăcomponenta economicăcomponenta economică (modul în care intervenția poate genera venituri 
care să asigure auto-suficiența funcționării pe termen lung a tuturor conversiilor propuse, și care 
poate asigura locuri de muncă și venituri la bugetul local); componenta culturalăcomponenta culturalăcomponenta culturalăcomponenta culturală (modul în 
care intervenția poate crește atractivitatea zonei atât pentru anumite forme de turism slab 
reprezentate astăzi în zonă, cât și pentru investiții economice care presupun o mai puternică 
calificare); tratarea spatratarea spatratarea spatratarea spațiului publicțiului publicțiului publicțiului public (modalitatea de amenajare și intervenție asupra spațiilor 
libere între clădiri și în totalitatea incintei); fazele de implementarefazele de implementarefazele de implementarefazele de implementare (modul în care intervenția 
este etapizată); modalitatea de gestiunemodalitatea de gestiunemodalitatea de gestiunemodalitatea de gestiune; clădirile propuse pentru a fi păstrateclădirile propuse pentru a fi păstrateclădirile propuse pentru a fi păstrateclădirile propuse pentru a fi păstrate. 

Cele 5 scenarii au fost denumite generic: Co-Petrila; Petrila BeMine; Din centrul pământului 
în centrul orașului; Steril Fertil; Underground Revival. Vom face referire la acestea conform 
simbolurilor (logo) alese pentru fiecare, respectiv: 

  

 

 

Strategia teritorială 

 

Funcțiunile și politicile alese trebuie să fie adresate la 3 scări diferite: locală, 
regională (Valea Jiului) și națională. Evenimentele culturale temporare, gândite la 
scară națională atrag atenția și cresc atractivitatea pentru investiții în regiune, bazate 
pe cunoștințele și aptitudinile existente local. (planșa 3) 
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Localitățile din Valea Jiului care își pierd activitatea minieră pot fi organizate într-
un sistem interdependent pentru a evita dezvoltarea întregii Văi a Jiului într-o nouă 
structură mono-industrială și pentru a facilita cooperarea între diversele orașe din 
această aglomerare. Astfel, fiecare oraș poate primi o activitate dominantă 
(agroturism, educație, mici industrii – lemn, cultură, minerit). Rezultatul este o 
structură complexă care evită colapsul major din punct de vedere economic și social al 
zonei, unde fiecare element este raportat la scara Văii Jiului. Petroșani poate deveni 
centrul acestui nou sistem economic, iar prin apropiere, Petrila poate fi o extensie a 
centrului. Astfel, motorul de dezvoltare Petroșani – Petrila, devine nodul principal al 
regenerării economice și sociale a Văii Jiului. (planșa 4) 

 

 

La nivelul Văii Jiului, minele existente în curs de închidere pot beneficia de intervenții 
pentru captarea gazelor de mină (pe baza unor tehnologii deja în uz în Europa) și 
sisteme de cogenerare locale în care gazele de mină recuperate se ard în instalații 
speciale amplasate în locul captării. Aceste centrale compacte de eficiență ridicată pot 
asigura agentul termic și apa caldă pentru comunitățile locale și pot furniza energie 
electrică în sistemul energetic național sau în cadrul unui smart-grid local. Astfel, ca 
strategie teritorială, resursele deja existente din procesul de închidere a minelor, 
împreună cu alte surse energetice precum cea hidro pot crea o regiune în care energia 
este foarte ieftină, stimulând astfel investițiile economice dar și un cost al vieții mai 
redus pentru locuitori. (Planșa 5)  

 

 

Acțiunea la scară regională este ghidată de trei principii: acțiuni in coerenta cu natura; 
fiecare acțiune va respecta ciclul ecologic; respectul istoriei: conservare, restaurare 
si/sau reabilitarea trecutului industrial si a patrimoniului arhitectural existent. Fiecare  
intervenție trebuie sa răspundă unor criterii de calitate si inovație si sa fie conceputa 
plecând de la procese creative si consultarea comunității locale: 

-  Dezvoltarea capacităților de acces in Valea Jiului (transport auto si bus, 
transport feroviar de persoane si marfa: amenajarea de gări, cai ferate, circuite 
pedestre si auto) 

- Dezvoltarea capacitaților de producție pe baza structurilor industriale 
existente, pe principiul reciclării materialelor ( steril, metale, plastic, sticla) si 
crearea de locuri de munca in aceste activități 

- Dezvoltarea capacităților turistice (oficii de turism, vizite ghidate, circuite 
amenajate, rețea de pensiuni, agroturism), împreună cu crearea de noi locuri 
de munca in acest domeniu 

- Amenajarea unui parcurs de descoperire a patrimoniului din Valea Jiului 
(promenade pe malul Jiului, situri de monumente istorice, sate tradiționale, 
biserici de lemn, cetăți dacice, parcuri naturale). 

- Amenajarea de structuri necesare sportului si sănătății : rafting, escalada, 
tiroliene, cross- country, speleologie, trekking, pescuit) 

Astfel de proiecte permit multiplicarea resurselor de finanAstfel de proiecte permit multiplicarea resurselor de finanAstfel de proiecte permit multiplicarea resurselor de finanAstfel de proiecte permit multiplicarea resurselor de finanțare (țare (țare (țare (subventii de stat, 
regionale, fonduri de la Uniunea Europeana, Unesco: zona de influenta a sitului 
Banita). O asociere a oraasociere a oraasociere a oraasociere a orașelor întrșelor întrșelor întrșelor într----o comunitate de aglomerao comunitate de aglomerao comunitate de aglomerao comunitate de aglomerațiețiețieție este utila in acest 
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sens. Fiecare intervenție este plasata administrativ in responsabilitatea regiunii si 
poate in acest fel să integreze un principiu de ajutor financiar, consiliere, supraveghere 
asupra viitoarelor proiecte de amenajare, ceea ce va crea un interes asupra 
investitorilor pentru a se instala in Valea Jiului și implicit la Petrila. Pe termen lung, 
această structură trebuie sa permită crearea unor instrumente reglementare de 
protecție a clădirilor industriale, a siturilor si peisajelor Vaii Jiului. In același timp va 
permite constituirea unor regulamente urbane ( limite de înălțime, servituți de vedere, 
diversitatea peisajului, etc.). (planșa 6) 
    

 

La scara Văii Jiului se propune modernizarea infrastructurii existente: a căilor ferate si 
a clădirilor aferente acesteia. Calea ferată folosită actualmente in scopuri industriale o 
propunem să fie convertită în cale ferată pentru transportul public. Pentru o mai bună 
accesibilitate in zona Văii Jiului propunem crearea unor noduri inter modale intre 
principalele mijloace de transport: telecabina (fostele funiculare prezente in incinta 
fiecărei mine), tren interurban, tren suburban si microbuz.  

Trenul suburban, fostul tren industrial, leagă zonele minelor închise, in prezent zone 
moarte si ajuta la învierea lor. Din zonele minelor se propune folosirea funicularelor 
pentru o dezvoltare perpendiculara  si crearea unei legături pe lățimea văii. (planșa 7) 

 

Componenta economică 

 

 

Măsuri economice pentru stimularea utilizării spațiilor minei și găsirii de finanțări 
pentru acțiuni și investiții locale: 

1. Obținerea și gestionarea de fonduri europene pentru activități locale prin 
înființarea unei organizații ce se ocupă expres cu acest lucru . Spațiile 
clădirilor minei vor fi gestionate de această asociație, iar prin concesiuni pe 
durate scurte de timp, fiecare inițiativă locală își poate găsi un spațiu pentru 
desfășurarea activității, condiție necesară accesării de fonduri.  

2. Stimularea economică prin reducerea taxei pe proprietate pentru noile 
investiții ce ocupă clădirile convertite ale minei.  

Cultura, cercetarea și educația ca sursă de venituri permanente: 

1. Înființarea unei arhive a mineritului în spațiile minei. Inexistența unei astfel 
de instituții la nivel național poate genera venituri prin capacitatea de a accesa 
granturi de cercetare și fonduri europene pentru cercetare. Veniturile directe 
din granturile de cercetare vor fi suplimentate de veniturile indirecte aduse de 
serviciile necesare pentru derularea unei astfel de activități (cazare, transport, 
consumabile, etc.). O astfel de investiție poate crește nivelul Universității 
Petroșani, generând astfel o creștere a veniturilor acesteia de la bugetul de stat, 
o creștere a numărului de studenți, etc. 

2. Pe baza vieții culturale existente deja în Petrila, se pot asigura ciclic 
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evenimente la scară națională și internațională ce pot stimula turismul și 
veniturile în perioada respectivă. Presărarea acestora pe tot parcursul anului 
asigura venituri permanente pe durata anului. Este o strategie pe termen 
mediu ș lung, dar cu șanse de funcționare considerând exemplele românești de 
succes (ex: Festivalul de Jazz de la Gărâna, Festivalul Internațional de Film 
Transilvania de la Cluj, Festivalul Peninsula, etc.) 

 

 

 

1. Atragerea de investiții în activități economice pentru care există forță de 
muncă specializată: industria textilă, prelucrarea lemnului. 

2. Implicarea locuitorilor și oferirea șanselor ca aceștia să își poată începe și 
dezvolta propriile activități de producție la scară mică. Astfel propunerea 
pentru dezvoltarea economică pe termen lung urmărește oferirea localnicilor 
de spații pentru realizarea de mici activități economice. Se urmărește 
implicarea locuitorilor în domeniul privat, susținând independența față de 
actorii majori de pe piață. Din punct de vedere urbanistic, această fază se 
concentrează pe conturarea zonei economice, prin configurarea si reabilitarea 
unor construcții destinate acestor tipuri de activități. 

3. Închirierea spațiilor minei rezultate în urma procesului de punere în 
securitate pentru activități comunitare pentru sume modice și plata 
utilităților, asigurând astfel menținerea acestor structuri în stare de 
funcționare până la găsirea unei funcțiuni stabile (ex: nunți, spectacole, loisir, 
târguri, jocuri și activități sportive, etc.).  

 

 

1. Energie ieftină: Construirea unei microhidrocentrale pe Jiul de Est, care sa 
înlocuiască actualul pod de acces rutier către Mina Petrila. Având in vedere 
debitul mediu multianual al Jiului de Est, care este de 8.22 mc/s si căderea de 
peste 4 m pe care o poate avea apa in dreptul actualului pod, poate fi realizată 
o producție de 327 KWh. Lunar, producția ar fi de 235.440 KWh. Luând in 
calcul un consum mediu de 300 KWh al unei gospodarii de mărime medie, 
hidrocentrala ar putea furniza energie electrica pentru 780 de gospodării. 
Calculele se bazează pe o eficiență a hidrocentralei de 90%, uzuală pentru 
astfel de instalații. Desigur, pe timpul primăverii producția va fi mai mare, iar 
vara mai redusă, însă o microhidrocentrală care să se afle în proprietatea 
comunității locale va reduce substanțial facturile pentru electricitate. Prezența 
unei surse ieftine de energie electrica va stimula si venirea investitorilor in 
zonă. Aceasta microhidrocentrală poate fi prima dintr-o serie de centrale ce 
pot fi construite pe râurile din zona, potențialul hidroenergetic fiind unul 
considerabil. Este posibila si finanțarea externa pentru astfel de proiecte 
(Planșa 8). 

2. Resursă imobiliară prin păstrarea clădirilor și a conexiunii acestora la utilități: 
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timpul pe care un investitor îl pierde în procesul de proiectare, avizare, 
construcție este eliminat prin ocuparea unor structuri deja existente. 

3. Un muzeu interactiv al mineritului, primul de acest fel în stare de funcționare, 
poate atrage atenția asupra zonei, generând o sporire a turismului cultural. 
Este însă necesar un proiect arhitectural special ( a se vedea cazurile în care 
muzeele au contribuit la redresarea economică – Muzeul Guggenheim din 
Bilbao) 

 

1. Atragerea unui investitor și construcția unei fabrici de materiale de 
construcție pe baza sterilului recuperat din halde. Acțiunea va genera locuri de 
muncă și creșterea veniturilor administrației locale prin impozite. 
Transportul sterilului în fabrică va folosi funicularele existente, reabilitate, 
scăzând astfel costurile de transport și consumul de energie. 

2. Reabilitarea căii ferate industriale existente și amenajarea unei stații feroviare 
pentru o accesibilitate sporită.  

3. Amenajarea unui centru de cercetare cu locuri de cazare – un centru de 
cercetare poate genera venituri prin granturi de cercetare sau alte programe 
finanțate la nivel național sau internațional.  

4. Realizarea unei zone rezidențiale cu case individuale, izolate pe parcelă, pe o 
parte a terenului rămas liber, generând astfel impozite pe proprietate și 
posibilitatea vânzării unei părți a terenului prin trecerea din domeniul public 
în domeniul privat al administrației locale. 

 

 

1. Energie ieftină: Propunem implementarea tehnologiilor de captare și utilizare 
a energiei geotermale. Aceste sisteme constituie o atracție pentru viitori 
investitori in Valea Jiului si in funcție de rezultatele studiilor, energia 
geotermala ar putea fi folosita pentru încălzirea locuințelor orașului Petrila. 
Un punct tare pentru folosirea acestei tehnologii ar fi existenta pe sit a 
puțurilor de extracție, nemaifiind nevoie de crearea unor foraje noi. 

  

Componenta culturală 

 

 

Strategia presupune ca punct de plecare trei componente culturale: 

1. Folosirea structurilor puse în securitate ca spații pentru acțiuni culturale la 
scară locală, regională și națională în diverse momente ale anului (planșa 9).  

2. Amenajarea unei arhive a mineritului într-o clădire convertită. O astfel de 
funcțiune poate întări identitatea locală în loc de a se pierde în timp datorită 
noilor activități. 

3. Amenajarea unui „muzeu difuz” al vieții cotidiene a minerului. Acesta 
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pornește de la premisa că viața minerului nu ține doar de mină, ci și de 
locuință, locurile de întâlnire organizate, etc, ce să găsesc în întreg orașul. 
Muzeul Difuz va include coloniile și ansamblurile de locuit interbelice și de 
anii 50, fostele săli și cazinouri ale muncitorilor și funcționarilor, etc. În 
interiorul minei Petrila, muzeul va urma ca parcurs traseul minerului de la 
intrarea în incintă la intrarea în subteran. Obiectele de infrastructură, precum 
podurile rulante din exterior sau puțul cu skip vor fi păstrate ca sculpturi cu 
valoare memorială ce contribuie la atmosfera muzeului. (Planșa 10) 

 

 

Strategia presupune două direcții principale: 

1. Permiterea desfășurării activităților temporare în spațiile minei pentru sume 
modice și plata utilităților, până la ocuparea și conversia definitivă a acestor 
structuri. După conversia structurilor în alte activități productive cu caracter 
mai stabil, aceste evenimente temporare își vor găsi un loc definitiv în cadrul 
muzeului 

2. Conceperea unui muzeu al mineritului utilizând traseul minerilor de la 
intrarea în incintă până la coborârea în subteran. Muzeul va presupune atât 
spații închise și săli de expunere și conferințe, cât și spații deschise publice 
pentru activități și expoziții în aer liber. 

 

 

Un muzeu interactiv al mineritului (plansa 11): 

- Prima faza vizeaza cladirea administratiei, pasarela minerilor, ansamblul 
puțului centru, clădirea veche a compresoarelor si atelierul mecanic. Primele 
trei formează un ansamblu ce va fi transformat într-un muzeu dedicat 
mineritului din Petrila si din Valea Jiului.  

- In faza finala de dezvoltare, acest muzeu va include si un segment subteran, 
care sa simuleze diverse zone din subteranul unei mine de cărbuni. Muzeul va 
fi o experiență interactivă și va folosi toate tehnicile multimedia disponibile la 
ora actuală, pentru a crea un parcurs ce va transpune vizitatorul in universul 
exploatării cărbunelui.  

- Stația de salvare miniera va fi transformată într-un memorial al minerilor, 
unde va fi cinstita memoria tuturor celor care si-au dat viața in subteran la 
Petrila.  

- Cladirea veche a compresoarelor va fi restaurata si utilizata pentru o funcțiune 
comunitara. Zona de acces a puțului Deak va fi valorificata ca element al 
muzeului 

 

Strategia presupune o combinare a unui centru de cercetare privind mineritul și 
procesul de închidere a minelor în parteneriat cu Universitatea din Petroșani, ce 
presupune săli de conferințe, seminar, laboratoare, etc. cu muzeul mineritului 
dezvoltat pe traseul minerilor și un centru cultural destinat activităților cu inițiativă 
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locală, regională sau națională. Combinarea celor trei funcțiuni în cadrul aceleiași 
clădiri crește viabilitatea proiectului. 

 

 

Înființarea unui muzeu al mineritului în clădirile ce păstrează utilajele folosite în 
procesul tehnologic precum și în clădirile cu valoare patrimonială ridicată (clădirea 
școală și clădirea administrației). Pentru a crește accesibilitatea, propunem o stație 
feroviară pe vechiul sistem industrial și propunem transformarea funicularului în 
telegondolă. 

Tratarea spațiului public 

 

 

La nivel urban strategia presupune (planșa 12) : 

- O tratare ecologică a apelor 
- Introducerea unor pasarele pentru traversarea râului pentru ușurarea 

accesului în incinta minei 
- Amenajarea promenadelor pietonale în lungul râului 
- Amenajarea unui circuit pentru cicliști 
- Integrarea vechilor utilaje în amenajarea peisageră 
- Asigurarea unei circulații fluide transversale de pe un versant către celălalt, 

traversând incinta minei. 

 

Strategia presupune o tratare minimală în prima fază a spațiilor publice din interiorul 
minei. 

Pentru o mai bună conexiune cu orașul se propun încă două traversări pietonale. 

 

 

Strategia presupune la nivelul spațiilor publice câteva direcții principale (planșa 13): 

- Crearea unor trasee pietonale care sa completeze singura cale de acces 
existenta in acest moment din oraș către mina. Unul dintre aceste accese 
pietonale va porni din zona străzii Prundului, va traversa Jiul de Est si va 
ajunge in zona gaterelor. Al doilea traseu pietonal va porni din zona 
scolii/clubului copiilor, va traversa râul si va ajunge in zona puțului cu skip 
nou. Unul din traseele pietonale va continua pana in cartierul Bosnia, sfârșind 
astfel starea de izolare in care se afla acest cartier. Odată ce mina va deveni o 
zona publica, acest cartier va deveni o parte mai bine integrata in oraș. 

- Valorificarea malurilor Jiului de Est, care in prezent sunt tratate ca niște spații 
reziduale ale orașului. Prin intervenții multiple ce vizează conectivitatea 
acestor spatii dar si aspectul lor, se va crea un nou traseu pietonal, un spațiu 
public ce se va întinde pe toata lungimea malurilor. Fiind un loc de unde pot 
fi percepute mina si orașul ca un ansamblu, aceste maluri pot fi valorificate in 
mod complex, realizându-se un veritabil loc de promenada din care se va 
putea ajunge ușor si rapid in toate zonele de importanta publica ale orașului 

- Valorificarea complexa a haldelor de steril, prin realizarea de circuite de 
motocros/offroad, prin realizarea de proiecte de tip LandArt, prin diverse 
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plantații experimentale si prin valorificarea lacurilor care s-au format intre 
haldele de steril pentru pescuit si agreement 

- Amenajarea malurilor lacului rezultat în urma introducerii micro-
hidrocentralei ca loc de agrement pentru locuitori (planșa 14) 

 

Strategia presupune o amenajare minimală a spațiului public din interiorul incintei 
Minei Petrila. Amenajarea presupune trei piețe principale, în fața intrării în zona 
fostei clădiri a administrației (aferent centrului cultural șu muzeal), în triunghiul 
format de clădirea veche a compresoarelor, stația de ventilare și clădirea nouă a 
compresoarelor, și una în fața clădirii de sortare (aferent spațiilor destinate 
laboratoarelor și cazării). Hala de lângă turnul central își va păstra doar acoperișul și 
structura devenind un spațiu public acoperit, propice diverselor evenimente la scară 
mai mare (ex: festivaluri, concerte, proiecții film, etc.) 

 

Elementul principal al strategiei în ceea ce privește spațiul public este delimitarea unei 
arii protejate în jurul clădirilor considerate cu valoare patrimonială și o amenajare 
minimală pentru a pune aceste clădiri în valoare. (planșa 15)  

 

Fazele de implementare 

 

 

Etapa 1: concesionarea clădirilor și terenurilor prevăzute; activarea clădirilor în stare 
de folosire imediată; restaurări urgente și intervenții prioritare; începerea organizării 
de evenimente culturale; deschiderea muzeului și arhivelor; 

Etapa 2: activarea clădirilor restaurate în prealabil; realizarea restaurărilor și 
intervențiilor costisitoare; inițierea unei activități culturale susținute; extinderea 
muzeului „Vieții Miniere” la ansamblul orașului. 

Etapa 3: Activarea ultimelor clădiri rămase neactivate prin funcțiuni ce devin posibile 

(planșa 16) 

 

 

Etapa 1: În prima fază, după realizarea procesului de securizare a sitului și a 
construcțiilor, se urmărește structurarea amplasamentului în două mari zone, 
economică și comunitară. Primordial este atragerea de investiții în activități 
economice ca industrii de prelucrare a lemnului, industria textilă, activități care au 
precedent în această zonă, dispunând de forța de muncă specializată. Se va urmării 
sporirea accesibilității sitului prin construirea unui drum de acces pe latura de Sud a 
sitului, pentru a permite accesarea facilă a activităților industriale aflate în zona de Est 
a amplasamentului. Zona comunitară și culturală se va concentra pe oferirea 
construcțiilor în folosul comunității, construcții cu o mare flexibilitate funcțională, ce 
vor găzdui activități precum: evenimente comunitare ( ex: nunti ), spații pentru 
spectacole – concerte, poezie, proiecții, spații pentru petrecerea timpului liber ( jocuri, 
activități sportive), târguri tradiționale, școala minei, spații pentru tineret. Faza 
inițială se va încheia cu realizarea amenajărilor spațiilor publice. La finalul acestei faze, 
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se urmărește pornirea într-un stadiu incipient a unor activități economice pentru a 
suplinii pe cât posibil oprirea activităților miniere, și totodată conturarea unei imagini 
de reprezentare pentru amplasament.  
 
Etapa 2: se concentrează intens pe implicarea comunității în activitățile economice. 
Astfel propunerea pentru dezvoltarea economică pe termen lung urmărește oferirea 
localnicilor de spații pentru realizarea de mici activități economice. Se urmărește 
implicarea locuitorilor în domeniul privat, susținând independența față de actorii 
majori de pe piață. Din punct de vedere urbanistic, această fază se concentrează pe 
conturarea zonei economice, prin configurarea si reabilitarea unor construcții 
destinate acestor tipuri de activități. Zonele pentru activități culturale își urmează 
scenariul propus, funcțiunile conturându-se pe măsură ce dezvoltarea avansează.  
 

Etapa 3: strategia se concentrează pe crearea muzeului. Până în acest moment, 
activitățile economice capătă contur, atât la nivel local cât și la cel regional. Astfel 
Muzeul Mineritului, va potența funcțiunea comunitara și culturală propusă, 
organizându-se ca un traseu inițiatic în cultura mineritului și a zonei în general. La 
finalul celei de-a treia etape, situația economică este stabilizată, permițând dezvoltări 
ulterioare ale amplasamentului. 

Etapa 4: accentul se pune pe construcția de noi ansambluri industriale în strânsă 
relație cu un program educațional și cercetare, realizat în parteneriat cu Universitatea 
Petroșani. Astfel Mina Școală și Școala de Calificare reprezintă elementele generatoare 
pentru noul Centru de cercetare si educație aflat în partea de Vest a amplasamentului, 
contribuind la construirea unei identități a orașului.  
(planșa 17) 
 

 

 

Proiectul de reconversie este împărțit in 3 faze succesive de intervenție. Aceasta 
divizare este conceputa astfel încât fondurile necesare sa fie distribuite in ordinea 
priorităților, astfel încât sa se poată interveni unde exista urgente, in special clădiri 
amenințate de demolare.  

Etapa 1: vizează clădirea administrației, pasarela minerilor, ansamblul puțului centru, 
clădirea veche a compresoarelor si atelierul mecanic. Primele trei formează un 
ansamblu ce va fi transformat într-un muzeu dedicat mineritului din Petrila si din 
Valea Jiului. Clădirea veche a compresoarelor va fi restaurata si utilizata pentru o 
funcțiune comunitara, iar magazia mare va fi disponibila pentru afaceri locale. Zona 
de acces a puțului Deak va fi valorificata ca element al muzeului. Școala de calificare si 
clădirea administrației preparației vor fi date afacerilor locale. Faza I amână repararea 
preparației vechi, plasând-o într-o stare de conservare atent supravegheata, in paralel 
cu acumularea fondurilor necesare pentru aceasta intervenție extrem de costisitoare.   

Etapa 2: va fi valorificat sectorul de extracție a cărbunelui - puțurile cu skip, stația de 
sortare, benzile rulante, stațiile unghiulare, ventilatoarele si clădirea noua a 
compresoarelor. Stația de sortare poate adăposti mai multe funcțiuni, nivelurile 
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superioare fiind flexibile ca posibilitate de utilizare a spatiilor, fie pentru unități de 
cazare, pentru birouri sau alte funcțiuni economice, iar partea inferioara, a silozurilor, 
poate fi pusa in valoare prin caracterul utilitar si spartan al construcției de beton 
armat ce se pretează pentru realizarea unor spatii de expunere extrem de interesante. 
Puțurile cu skip vor fi păstrate pentru importanta lor in cadrul peisajului, fiind repere 
vizuale importante in oraș. Acestea pot fi subiectul unor concursuri de arhitectura 
care sa găsească soluții inovative pentru reutilizarea lor, fiind astfel create noi 
oportunități si pentru comunitatea locala cat si pentru arhitectura contemporana 
autohtona. Clădirea noua a compresoarelor va fi data afacerilor locale, iar cea a 
ventilatoarelor va fi păstrata pentru importanta pe care o avea in cadrul minei, fiind 
puse in valoare mașinile din interior. Podul rulant aflat in apropierea puțului nou cu 
skip va fi pus in siguranță si păstrat ca un element sculptural in aer liber.  

Etapa 3: Faza a treia a proiectului va miza pe fondurile acumulate pana in acest 
moment pentru valorificarea preparației vechi, ce va necesita investiții majore pentru 
repararea structurii de rezistenta. Aceasta clădire va fi reutilizata pentru funcțiuni 
multiple. Parterul clădirii va fi utilizat pentru a crea o noua stație de calatori, pentru 
trenuri ce vor lega Petrila de Petroșani si de restul văii. Va fi astfel creata o noua poarta 
de acces in oraș, care va direcționa un flux important de oameni tocmai către acest 
spațiu al minei. Nivelurile superioare vor adăposti funcțiuni administrative, spatii 
comerciale si de afaceri.  In aceasta inițiativă va fi inclusa si stația de pornire a 
funicularului si funicularul in sine. Similar cu reutilizarea podului rulant din etapa 2 
vor fi utilizate si celelalte doua poduri rulante prezente pe sit in zona gaterului.  

Etapa 4: Odată cu încheierea celor 3 faze succesive de dezvoltare va fi creat un 
ansamblu mixt, dinamic, multifuncțional, care va fi un nou centru al orașului. In acest 
context vor fi disponibile spatii pentru noi investiții si dezvoltări, putând fi 
implementate fie clădiri de producție sau servicii, fie locuințe individuale sau 
colective. Integrarea ansamblului in oraș va fi in aceasta faza extrem de avansata. Exista 
posibilitatea realizării unor intervenții care sa sugereze prezenta clădirilor demolate pe 
sit într-un mod subtil, pentru a oferi o imagine coerenta asupra ansamblului care 
exista odată aici. Anumite elemente, precum bazinele de beton, pot fi utilizate pentru 
crearea unor spatii publice cum ar fi o piscina publica de care întreg orașul ar putea 
beneficia pe perioada verii.(planșa 18) 

 

 

Etapa 1: Deconstruirea clădirilor neviabile si depoluarea solului. Reabilitarea 
funicularului si a unei hale pentru amenajarea unei fabrici de materiale de construcție 
pe baza sterilului recuperat din halde. Reabilitarea caii ferate industriale existente pe 
sit si amenajarea unei stații feroviare. 
 
Etapa 2: Amenajarea unui centru cultural si a unei zone de activități și producție 
artizanala pe baza tradițiilor locale. 
 
Etapa 3: Amenajarea unui centru de cercetare cu locuri de cazare si a unei zone de 
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competiții sportive cu clădirile necesare funcționării sale 

Etapa 4: Realizarea unei zone rezidențiale cu case individuale. 
(Planșa 19) 

 

 

Etapa 1: asanarea clădirilor fără valoare deosebita si pregătirea sitului pentru viitoarea 
funcțiune. In aceeași etapa se fac studii si este implementata energia geotermala.  

Etapa 2: înființarea unui muzeu al mineritului in clădirile ce păstrează utilajele 
folosite in procesul tehnologic precum si in clădiri cu valoare istorica ridicate (clădirea 
scoală si clădirea cu mozaice valoroase). Pentru o mai buna accesibilitate turistica 
includem aici si o stație feroviara pe vechiul sistem industrial si propunem 
transformarea funicularului in telegondola 

Etapa 3: definirea unei zone de protecție a clădirilor principale.  Aici sunt interzise 
construcțiile noi si se păstrează un caracter verde, public al zonei. In aceasta etapa 
clădirile se vor da in concesiune investitorilor 

Etapa 4: contopirea orașului cu situl minei și crearea unei relații strânse de conlucrare 
intre acestea două. 

(Planșa 20) 

 

Modalitatea de gestiune 

 

2 asocia2 asocia2 asocia2 asociații ții ții ții cu atribuții diferite și care lucrează la scară diferită: 
1. Asociația Administrației Minei Petrila 

- membri ai administrației locale 
- actori locali - persoane fizice si juridice 
- specialiști - arhitecți, peisagiști, un economist, un antropolog 

2. Grupul de Acțiune Locală (G.A.L.) „Valea Jiului” 
- membri ai administrațiilor locale din Valea Jiului 
- actori regionali – persoane juridice (economic, educație, mediu, etc.)  
- specialiști - urbaniști, peisagiști, economiști    
 

 

 Scenariul propus se bazează pe crearea unei organizații care să coordoneze 
amplasamentul, format atât din membrii ai comunității cât și din membri ai 
autorităților locale.  

 

Strategia propune crearea unei asociații la nivel regional capabilă de agestiona toate 
siturile cu potențial turistic și de dezvoltare. Cea mai la îndemână este o asociere a 
orașelor intr-o comunitate de aglomeracomunitate de aglomeracomunitate de aglomeracomunitate de aglomerațiețiețieție după modelul francez. Acesta este definit 
ca o instituție publică de cooperare inter-comunală ce regrupează mai multe localități 
având ca număr total al populației mai mult de 50 000 de locuitori. Acesta conține un 
consiliu comunitar compus din consilieri municipali din localitățile membre.  
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Clădirile ce vor fi păstrate pe fiecare strategie  

 

 

Clădirea administrației 

Stația de salvare 

Dispecerat 

Mina școală și Școala de Calificare 

Postul de pază intrare 

Stația de ciment 

Clădirea veche a compresoarelor 

Clădirea nouă a compresoarelor 

Stație sortare 

Ventilatoare 

Stații unghiulare 

 (Planșa 21) 

Stație descărcare 

Hala și Puț Central 

Preparația veche 

Atelier electric 

Atelier mecanic 

Puț ventilare 

Magazie 

Casa mașini 

Puț skip nou 

Clădire pompieri 

T.D. 

 

 

Clădirea administrației 

Mina școală și Școala de Calificare 

Magazii 

Preparația veche 

Hala și Puț Central 

Atelierele 

(Planșa 22) 

Clădirea veche a compresoarelor 

Puț skip nou 

Casa mașini 

Puț ventilare 

Stația de salvare 

Structura macara fixă + stația de ciment 

 

 

Clădirea veche a compresoarelor 

Hala și Puț Central 

Preparația veche 

Atelier mecanic 

Puț cu skip (nou și vechi) 

Stația de sortare 

Clădirea administrației 

Bazinele de beton ale preparației noi 

Funicularul 

(Planșa 23) 

Grupul social 

Magazie 

Ansamblul folosit pentru ajungerea la 
puțul centru 

Centrala de ventilație 

Clădirea nouă a compresoarelor 

Stație ciment 

Pasarele de traversare a căilor ferate 

Poduri rulante 

 



28 

 

 

 

Clădirea administrației 

Școala de calificare 

Stația de salvare 

Magazie 

Stația de sortare 

Stație unghiulară 

Stație de ciment 

 

Centrala de ventilație 

Clădirea nouă a compresoarelor 

Clădirea veche a compresoarelor 

Atelierul mecanic 

Casa mașinii 

Puț skip nou 

 

 

Clădirea administrației 

Școala de calificare 

Hala și Puț Central 

Atelierele 

Stația de sortare 

Stație descărcare 

(Planșa 24) 

Magazii 

Clădirea veche a compresoarelor 

Puț skip nou 

Centrala de ventilație 

Casa mașinii 

 

 

 

2. Scenariu ales 
 
Scenariul ales este o combinație din cele 5 scenarii prezentate pe capitole mai sus. 
Astfel, propunem: 
 

În plan economic 

- Reutilizarea sterilului din haldele de steril și construirea unei fabrici pentru prelucrarea acestuia în 
materiale de construcție. 

- Construcția unei micro-hidrocentrale înlocuind podul existent peste Jiu 

- Utilizarea energiei geotermale prin folosirea puțurilor deja existente 
- Instituirea arhivei mineritului, sporind astfel potențialul accesării fondurilor pentru cercetare și 

atrăgând cercetători în zonă 
- Clasarea unor clădiri ca monument istoric și accesarea fondurilor speciale pentru restaurare și 

punere în valoare, promovarea pe plan național și internațional 
- Oferirea unor spații puse în securitate locuitorilor pentru desfășurarea unor activități la scară redusă 

în schimbul unei chirii modice și plata utilităților, permițând astfel dezvoltarea micro-economiei 
locale 



29 

 

- Organizarea evenimentelor în mod constant, atrăgând astfel la diverse momente, diferite tipuri de 
public din afara regiunii 

În plan cultural: 

- Conceperea unui muzeu al mineritului difuz, la scara orașului, ce prezintă întreaga viață cotidiană a 
minerului. 

- În cadrul minei, muzeul va urma traseul de la intrarea în incintă până la intrarea în subteran. 
Eventual, muzeul poate fi extins cu replicarea unui post de lucru. 

- Muzeul, în faza finală, va fi combinat cu săli de conferințe, centru de cercetare și arhiva mineritului, 
funcțiuni legate de cercetare 

- Permiterea desfășurării de activități diferite în clădirile puse în securitate de către locuitori în 
schimbul plății utilităților (ex: nunți, petreceri locale, expoziții, proiecții film, etc.) 

 

În planul spațiului public 

- Conceperea unor soluții de amenajare minimale a spațiului public în interiorul incintei Minei 
- Amenajarea unor promenade pe fiecare mal al râului, combinate cu piste pentru bicicliști 
- Amenajarea ca spațiu de relaxare a malurilor lacului format prin introducerea micro-hidrocentralei 
- Crearea unor legături pietonale suplimentare între oraș și incinta minei 

- Crearea unei legături cu cartierul Bosnia 
 

Etapizarea procesului 

Pe termen scurtPe termen scurtPe termen scurtPe termen scurt:   
- Deconstruirea clădirilor neviabile si depoluarea solului. Reabilitarea funicularului si a unei hale 

pentru amenajarea unei fabrici de materiale de construcție pe baza sterilului recuperat din halde. 
Reabilitarea caii ferate industriale existente pe sit si amenajarea unei stații feroviare. 

- concesionarea clădirilor și terenurilor prevăzute; activarea clădirilor în stare de folosire imediată; 
restaurări urgente și intervenții prioritare; începerea organizării de evenimente culturale; 
deschiderea muzeului și arhivelor; 

- vizează clădirea administrației, pasarela minerilor, ansamblul puțului centru, clădirea veche a 
compresoarelor si atelierul mecanic. Primele trei formează un ansamblu ce va fi transformat într-un 
muzeu dedicat mineritului din Petrila si din Valea Jiului 

- se fac studii si este implementata energia geotermala. 
- Zona comunitară și culturală se va concentra pe oferirea construcțiilor în folosul comunității, 

construcții cu o mare flexibilitate funcțională, ce vor găzdui activități precum: evenimente 
comunitare ( ex: nunti ), spații pentru spectacole – concerte, poezie, proiecții, spații pentru 
petrecerea timpului liber ( jocuri, activități sportive), târguri tradiționale, școala minei, spații pentru 
tineret. Faza inițială se va încheia cu realizarea amenajărilor spațiilor publice 

 
Pe termen mediu:Pe termen mediu:Pe termen mediu:Pe termen mediu:    

- valorificarea preparației vechi, ce va necesita investiții majore pentru repararea structurii de 
rezistenta. Aceasta clădire va fi reutilizata pentru funcțiuni multiple. Parterul clădirii va fi utilizat 
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pentru a crea o noua stație de calatori, pentru trenuri ce vor lega Petrila de Petroșani si de restul văii. 
Nivelurile superioare vor adăposti funcțiuni administrative, spatii comerciale si de afaceri.    

- activarea clădirilor restaurate în prealabil; realizarea restaurărilor și intervențiilor costisitoare; 
inițierea unei activități culturale susținute; extinderea muzeului „Vieții Miniere” la ansamblul 
orașului. 

- Amenajarea unui centru de cercetare cu locuri de cazare si a unei zone de competiții sportive cu 
clădirile necesare funcționării sale 

Pe termen lung:Pe termen lung:Pe termen lung:Pe termen lung:    

- Realizarea unei zone rezidențiale cu case individuale, izolate pe parcelă. 
- Dezvoltarea unor noi investiții ce completează ansamblul incintei 

În planul gestiunii intervenției: 

- Înființarea asociației pentru Administrarea Minei Petrila, formată din membri ai administrației 
locale, persoane fizice și juridice la nivel local și specialiști în economie, sociologie, peisagiști, 
urbaniști și arhitecți 

- Demararea demersurilor pentru formarea unei asociații a unei comunități de aglomerație care 
cuprinde membri ai consiliilor locale din fiecare localitate, persoane juridice la nivel regional care 
lucrează în regim de consultare cu specialiști în domeniul economiei, urbanismului, arhitecturii, 
sociologiei, etc. 

Clădirile ce vor fi păstrate: 

- Clădirea administrației (noua funcțiune: sala primire, informații) 
- Stația de salvare (noua funcțiune: memorialul minerilor) 

- Școala de calificare / Dispecerat (noua funcțiune: administrație, birouri, cercetare, săli de curs) 
- Stația de sortare (noua funcțiune: Laboratoare, spații de cazare, birouri)  
- Magazie (noua funcțiune: utilizare în procesul de reciclare a sterilului, descărcare și depozitare) 
- Hala și Puț Centru (noua funcțiune: spațiu de evenimente acoperit, în aer liber – păstrarea și 

reabilitarea structurii și acoperișului) 
- Centrala de ventilație 
- Clădirea nouă a compresoarelor (noua funcțiune: spațiu destinat întreprinzătorilor locali date în 

concesiune) 
- Clădirea veche a compresoarelor  (noua funcțiune: sala evenimente destinată locuitorilor, activități 

comunitare) 
- Atelierul mecanic (noua funcțiune: activități productive la scară mică desfășurate de locuitori, dat în 

concesiune) 

- Casa mașinii (noua funcțiune: sală expunere mașini – parte a muzeului) 
- Stația unghiulara 
- Stația de ciment (noua funcțiune: instalații păstrate în aer liber) 

- Puț skip nou și vechi, macarale fixe, poduri rulante, pasarele peste calea ferată – instalații libere în spațiul 
public    
Toate aceste  structuri vor fi puse în securitate fizic Toate aceste  structuri vor fi puse în securitate fizic Toate aceste  structuri vor fi puse în securitate fizic Toate aceste  structuri vor fi puse în securitate fizic și chimic, reabilitate parțial, urmând ca și chimic, reabilitate parțial, urmând ca și chimic, reabilitate parțial, urmând ca și chimic, reabilitate parțial, urmând ca 
proiecte ulterioare de arhitectură proiecte ulterioare de arhitectură proiecte ulterioare de arhitectură proiecte ulterioare de arhitectură și restaurare să le determine forma finalși restaurare să le determine forma finalși restaurare să le determine forma finalși restaurare să le determine forma finală.ă.ă.ă.    
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DATE PRIVIND AMPLASAMENTUL SI TERENUL 

1. Situația juridică privind proprietatea asupra terenului 
 
Terenul este proprietate de stat în administrarea E.M. Petrila, parte a Companiei Naționale de Închideri 
Mine Valea Jiului, coordonată de Ministerul Economiei.  
Procedura de închidere presupune ca după operațiunea de punere în siguranță a terenului și structurilor, 
acestea intră în domeniul public, sub administrarea Primăriei Petrila. 

 
2. Suprafața estimată a terenului  

 
Sincinta = 16, 67 ha 

 
3. Caracteristicile geofizice ale terenului  

Dat fiind faptul că studiul de prefezabilitate actual se referă la clădiri deja existente, concepute pentru 
încărcări mari, date de prelucrarea cărbunelui și a mașinilor ce servesc acestui scop, după norme de 
construcție, natura terenului de fundare și presiunea convențională, precum și nivelul maxim al apelor 
freatice nu pune probleme.  

Pentru intervențiile noi, aceste capitole vor fi stabilite prin intermediul studiilor de fezabilitate, nefiind 
datoria Ministerului Economiei, prin intermediul proiectului de închidere și ecologizare, construcția 
unor structuri noi. 

Zona seismică de calcul și perioada de colț 

ag = 0,08 g 

Tc = 0,7 s 

4. Datele climatice  

Climatul este de depresiune intra-montantă, care favorizează acumularea și stagnarea aerului rece și 
inversiuni de temperatură între altitudini diferite. Valoarea medie anuală a temperaturii este de 6,8 grade C. 
Valorile medii lunare sunt cuprinse între -4,5 grade în ianuarie și 16,7 grade în iulie. 

Direcția predominantă a vântului este cea sudică, cu viteze relativ mici.  
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COST ESTIMATIV 

Elaborarea documentației tehnico - economice 

 
Studiu de prefezabilitate  
Studiu de fezabilitate       
Expertiza tehnică            
Proiect Tehnic                
Detalii de execuție         
 

 
0 RON 
Conform prevederilor 

contractuale in vigoare ce 

vizează modificarea 

proiectului  

 
Consultanță și Asistența tehnică  
 

 
0 RON  

 
Cheltuieli pentru obținerea avizelor și acordurilor de principiu necesare elaborării 
studiului de prefezabilitate          
 

 
0 RON 

 
 
 
Valoarea totală estimată a investiției    

 
 
 
4 milioane EUR 

 

 

 

 


