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Scopul workshop-ului este de a asigura un cadru oportun de prezentare și dezbatere a
problematicii complexe a patrimoniului industrial (inventariere, conservare, promovare, reutilizare) de
către specialişti din diferite domenii relaţionate.
Obiectivele workshop-ului sunt legate de evidențierea tendinţelor actuale din domeniul gestiunii
patrimoniului industrial, axate mai ales pe promovarea şi conversia acestuia.
Promovarea şi conversia patrimoniului industrial pot fi individualizate ca principale acţiuni necesar
a fi demarate în perioada actuală pentru “lansarea” obiectivelor industriale pe piaţa culturală. În acest sens,
țintele sunt:
 individualizarea obiectivelor industriale în conştiinţa turiştilor şi trezirea interesului acestora
de a le vizita.
 atragerea decidenților în procesul de transformare a „vechii industrii” în patrimoniu.
În general, conversia şi promovarea culturală a patrimoniului industrial sunt menite să pună în
valoare valenţele acestuia (arhitecturală, tehnologică, culturală, istorică), precum și utilitatea sa culturală şi
economică. Totodată, conservarea şi promovarea elementelor de patrimoniu industrial reprezintă acţiuni
necesare pentru sublinierea specificului cultural al comunităţilor în care industria a jucat un rol important.

PROGRAM
12 decembrie
Facultatea de Geografie (Universitatea din București)
Sala Conea, etaj 3

09:30 – 10:00 Înregistrarea participanților
10:00 – 10:15 Deschiderea workshopului
Prof. univ. dr. Cristian TĂLÂNGĂ (APGR)
CS III dr. Cristina MERCIU (APGR)

10:15 – 12:15 Comunicări științifice
Moderatori: Mirela Paraschiv, Universitatea din Bucureşti
Cristian Tălângă, Universitatea din Bucureşti
RADU SĂGEATĂ (Academia Română, Institutul de Geografie) – Turismul industrial, ca alternativă
de reconversie funcţională a unor centre industriale dezafectate
ELENA-CODINA DUŞOIU (Universitatea de Arhitectură şi Urbanism „Ion Mincu”) –Patrimoniul
industrial bucureştean – o resursă în pericol
LAURA ALBANI (Muzeul Naţional Tehnic "Dimitrie Leonida") – "Să cunoaştem trecutul pentru a
înţelege viitorul" - patrimoniu tehnic versus patrimoniu cultural
RALUCA-MARIA TRIFA (Universitatea de Arhitectură şi Urbanism „Ion Mincu”) –Regenerarea
prin cultură a patrimoniului industrial
MIRCEA DOROBANŢU (Muzeul CFR Bucureşti) – Istoricul Muzeului Căilor Ferate din Bucureşti

GABRIELA PAŞCU (Universitatea Politehnică din Timişoara / Universite Jean Monnet SaintEtienne) – Patrimoniul minier – sursă de dezvoltare teritorială
CONSTANTIN TUDURACHE (Universitatea de Vest din Timişoara) – Analiza GIS a evoluţiei
spaţiilor industriale din Timişoara în ultimul secol, cu privire specială asupra ultimelor două decenii
RALUCA-MARIA TRIFA (Universitatea de Arhitectură şi Urbanism „Ion Mincu”) – Memoria
patrimoniului industrial din Timişoara

12:15 – 12:30 Pauză de cafea

12:30 – 14:30 Comunicări științifice
Moderatori: Cristina Merciu, Universitatea din Bucureşti
Radu Săgeată, Academia Română, Institutul de Geografie
OLIMPIA COPĂCENARU (Universitatea din Bucureşti) – Fabrica de hârtie din Buşteni – între
abandon şi scenarii de conversie funcţională
ALEXANDRA DIN (Universitatea de Arhitectură şi Urbanism „Ion Mincu”) – Patrimoniul industrial
urban ca resursă pentru regenerare prin cultură
MARIANA LUȚA (FRÎNCU), DRAGOȘ FRÎNCU (Universitatea din Bucureşti) – Patrimoniul
industrial – Tradiție + Modernitate = IDENTITATE
FLORIN-BOGDAN PETRE (Universitatea din Bucureşti), MARIUS-MIHAI ARCHIP (Şcoala
gimnazială "Mihai Eminescu", Roman, județ Neamţ) – Muzeul în era marketingului. Studiu de caz:
Muzeul Naţional Tehnic Dimitrie Leonida
MĂRIOARA PASCU (Școala Gimnazială Asău, județul Bacău) – Analiza comparativă a două peisaje
miniere: Comăneşti şi Saint Etienne
PETRONELA LIVIA NISTOR (Universitatea din Bucureşti) – Modele de bune practici în
reconversia spaţiilor industriale. Studiu de caz: Platforma Industrială Vulcan și Fabrica de Bere
Bragadiru şi Fiii

ANCA VICTORINA MUNTEANU (Universitatea din Bucureşti) – Calea Rahovei – propunere de

traseu cicloturistic
VICTORIA-MARINELA BERZA (Universitatea Spiru Haret) – Platformele industriale – generatoare
ale schimbării de paradigmă în planificarea spaţială a oraşului-capitală Bucureşti

14:30 – 15:00 Prânz

15:00 – 16:30 Comunicări științifice
Moderatori: Victoria-Marinela Berza, Universitatea Spiru Haret
Magdalena Stănculescu, Universitatea de Arhitectură şi Urbanism „Ion Mincu”
MAGDALENA STĂNCULESCU (Universitatea de Arhitectură şi Urbanism „Ion Mincu”) –
Experiențe pozitive - exemple – tendințe actuale de promovare a conversiilor spațiilor industriale /

culturale
ALEXANDRU BELIBOU, ANDREI-IRINEL STOIAN (Universitatea din Bucureşti) – Promovarea

patrimoniului industrial din Zona Uranus – Sector 5
IOAN-EMANUEL BUREŢA (Universitatea din Bucureşti) – Spațiile industriale. Concept de

abordare – Matricea de reconversie
MAGDALENA STĂNCULESCU (Universitatea de Arhitectură şi Urbanism „Ion Mincu”) –Aspecte
privind eficienţa investiţiilor în contextul reutilizării inteligente a clădirilor industriale de patrimoniu
MIHAI TENTIŞ, ALEXANDRU ARGĂSEALĂ (Universitatea din Bucureşti) – Reintroducerea în
circuitul economic şi social a elementelor industriale dezafectate sau aflate în curs de restructurare

16:30 – 16:45 Pauză de cafea

16:45 – 17:30 Sesiune de postere
MARTIN OLARU (Universitatea de Vest din Timişoara) – Centrala electrică din Anina – model de
evoluție și de valorificare a patrimoniului industrial
ERIKA MUŞA (Muzeul Mineritului din Petroşani) – Tehnologie şi cultură: un singur spaţiu – Muzeul
Mineritului din municipiul Petroşani
DANIEL VÂLCEANU (Universitatea din Bucureşti / INCD URBAN-INCERC) – Patrimoniul
industrial al municipiului Slatina: între reconversie funcţională şi dispariţie
ALINA-MIHAELA VĂRZARU (Universitatea de Arhitectură şi Urbanism „Ion Mincu”) –
Revalorificarea vechilor situri industriale – primul pas către o dezvoltare sustenabilă a oraşelor din

România?
ALEXANDRA DIN (Universitatea de Arhitectură şi Urbanism „Ion Mincu”) – Patrimoniul industrial
urban ca resursă pentru regenerare prin cultură – studii de caz: zona Filret, Bucureşti şi zona

Burdujeni, Suceava
OANA-SORINA PAVĂL (Universitatea de Arhitectură şi Urbanism „Ion Mincu”) –Patrimoniul

industrial în context urban – ansamblul industrial „Independenţa” din Sibiu
ANCA VICTORINA MUNTEANU (Universitatea din Bucureşti), ANDREI BERGHEȘ
(Universitatea din Petroșani), ROXANA ELENA MURGOCI (Școala Gimnazială Nr. 1 Voluntari,
Ilfov) – Fortul I Chitila – în pericol
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10:00 – 11:30 Comunicări științifice
Moderatori: Andreea-Loreta Cercleux, Universitatea din Bucureşti
George-Laurenţiu Merciu, Universitatea din Bucureşti
FLORENTINA-CRISTINA MERCIU (Universitatea din București) – Elemente de patrimoniu
industrial din bazinul minier Petroșani și propuneri de reutilizare culturală
ANDREEA-LORETA CERCLEUX, CRISTIAN TĂLÂNGĂ (Universitatea din Bucureşti) –
Patrimoniul maritim de pe coasta atlantică a Franței – diversitate în organizare și modalități de

valorificare
MIRELA PARASCHIV (Universitatea din București) – Regenerarea economică a siturilor brownfield
de tip industrial. Studiu de caz: Sectorul 3, București
IRINA SAGHIN (Universitatea din București) – Analiza proiectelor de regenerare economică a

zonelor industriale din municipiul Suceava
LENUŢA CHIRIŢĂ (Muzeul Ştiinţei şi Tehnicii „Ştefan Procopiu”din Iaşi) – Valori de patrimoniu
industrial din Municipiul Iași
GEORGE-LAURENŢIU MERCIU (Universitatea din Bucureşti) – Patrimoniul industrial şi soluţii
SIG de regenerare urbană. Studiu de caz: municipiul Reşiţa

11:30 – 12:00 Pauză de cafea
12:00 – 12:30 Concluziile workshopului
Prof. univ. dr. Cristian TĂLÂNGĂ (APGR)
CS III dr. Cristina MERCIU (APGR)

SECŢIUNI TEMATICE ale workshop-ului:
 conceptualizarea patrimoniului industrial (definiţie; tipologie; modele de conservare;
patrimoniul industrial ca resursă culturală; aspecte legislative privind conservarea şi
clasificarea siturilor industriale ca monumente istorice).
 abordarea ecologică şi economică a patrimoniului industrial.
 modele de bune practici în conservarea şi reutilizarea inteligentă a elementelor de
patrimoniu industrial.
 promovarea patrimoniului industrial (aplicaţii mobile inovative; tehnologie digitală;
promovare prin evenimente; ş.a.).
 patrimoniul industrial din muzeele tehnice (proiecte şi noi abordări de prezentare).
 turismul industrial.

PUBLICAREA LUCRĂRILOR
Lucrările prezentate în cadrul workshop-ului au posibilitatea de a fi publicate într-una dintre
cele două reviste editate de Asociaţia Profesională a Geografilor din România, cu respectarea
regulilor de redactare ale acestora:
Analele Asociaţiei Profesionale a Geografilor din România: http://apgr.eu/analele-APGR.php
Geograful: http://apgr.eu/geograful.php
Trimiterea lucrărilor se poate face la adresa: office@cicadit.ro
Termen limită de trimitere a lucrărilor:
15 februarie 2015

