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n Abstract: The present article approaches 
the issue of intangible heritage within a ter-
ritory found in an identity, economic, and 
sociocultural transition, as it is the specific 
case of Anina Town. Known for its herit-
age value before the closure of the mine in 
2007, Anina shows a certain social inertia 
to change, with direct impact on built envi-
ronment abandonment, deterioration, and 
disappearance. The team of the “Anina 
Mine of Ideas” cultural project implement-
ed a multidisciplinary explorative method-
ology trying to map the collective memory 
from the perspective of experiences cumu-
lated in relation with the industrial Anina 
(of the past) and the post-industrial Ani-
na (of the present), with a view to finding 
instruments for stimulating the local com-
munity in the process of acknowledging its 
own heritage values and of redefining a 
post-industrial identity.

n Keywords: mining, post-industrial, in-
tangible heritage, community portrait, Ani-
na (Romania)

Introduction

n Industry has always been associated 
with the concept of innovation, both in 
technological terms as related to the pro-
duction itself, as well as in terms of the 
economic, urban planning, and architec-
tural impact on the territories where it 
was integrated, and which it changed over 
time. The history of industrialisation in 
Europe and beyond has proven the pres-
ence of sociocultural innovation in the 
way in which the community becomes 
structured, strengthened, and loyal, with 
many examples to be considered in this 
respect.2 The impact of industrialisation 
on a territory is relatively easy to show 

1 Gabriela PAªCU, architect, PhD, Politehnica 
University Timiºoara, Faculty of Architecture 
and City Planning, Association for Active 
Heritage – PACT, Timiºoara, Romania; Oana 
ŢIGANEA, architect, Politecnico di Milano,– 
DAStU, Milano, Italy.

2 See the case of the community in Crespi 
d’Adda or Ivrea in Italy, the large number of 
mining communities in the Nord-Pas de Calais 
area in France, or the former Ruhr industrial 
area in Germany.

n Rezumat: Articolul de faþă abordează problema patrimoniului intangi-
bil din cadrul unui teritoriu aflat în tranziţie identitară, economică şi so-
cio-culturală, cum este cazul specific al Aninei. Recunoscută pentru valoa-
rea sa patrimonială dinainte de închiderea minei în 2007, Anina prezintă 
o anumită inerţie socială la schimbare, cu impact direct asupra abando-
nului, degradării şi dispariţiei mediului construit. Prin aplicarea unei me-
todologii explorative multidisciplinare, echipa proiectului cultural „Mina 
de idei Anina” a încercat cartarea memoriei colective din perspectiva ex-
perienţelor cumulate în relaţie cu Anina industrială (a trecutului) şi Anina 
post-industrială (a prezentului), cu scopul identificării unor instrumente 
de stimulare a comunităţii locale în procesul de recunoaştere a propriilor 
valori patrimoniale, dar şi de redefinire a unei identităţi post-industriale.

n Cuvinte cheie: minerit, post-industrial, patrimoniu imaterial, portret 
de comunitate, Anina, România

Introducere

n Industria a fost şi încă este asociată cu conceptul de inovaţie atât pri-
vind aspectul tehnologic al producţiei în sine, cât şi al impactului econo-
mic, urbanistic şi arhitectural asupra teritoriilor în care s-a integrat şi pe 
care le-a transformat în timp. Istoria industrializării în context european, 
şi nu numai, demonstrează prezenţa inovaţiei socio-culturale în moda-
litatea de structurare, consolidare şi fidelizare a propriei comunităţi, iar 
în acest sens nu puţine sunt cazurile de luat în considerare.2 Impactul 
industrializării la nivel teritorial este relativ uşor de exemplificat prin in-
termediul mărturiilor materiale care vorbesc de la sine, precum este cazul 
infrastructurii feroviare, a spaţiilor productive alături de întregul lor apa-
rat tehnologic sau a cartierelor de locuit destinate muncitorilor cu totali-
tatea dotărilor socio-culturale. Însă, devine mult mai greu de perceput şi 
ilustrat aspectul imaterial al moştenirii industriale, în special analizat în 
relaţie cu timpul, acel personaj nevăzut, dar cu efect aproape distructiv 
dacă nu este perceput ºi înþeles la momentul prezent.

Fostul oraş minier Anina, din zona Banatului Montan, se încadrează 
perfect acestui fenomen. Pe de-o parte, Anina prezintă un teritoriu bogat 

1 Gabriela PAªCU, arhitect, dr., Universitatea Politehnică Timiºoara, Facultatea de Arhi-
tectură ºi Urbanism, Asociaþia pentru Patrimoniu Activ – PACT, Timiºoara, România; 
Oana ŢIGANEA, arhitect, Politecnico di Milano – DAStU, Milano, Italia.

2 Vezi cazul comunităţii Crespi d’Adda sau Ivrea din Italia, multitudinea comunităţilor 
miniere din zona Nord-Pas de Calais din Franţa sau fosta zonă industrială a Ruhr-ului 
din Germania.
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through self-explanatory tangible evi-
dence, such as railway infrastructure, pro-
duction areas and all their technological 
apparatus, or housing neighbourhoods for 
workers with all their social and cultural 
equipment. However, the intangible part 
of industrial heritage is much more diffi-
cult to perceive and to show, in particular 
when analysed in relation with time, that 
invisible character whose impact may be 
almost destructive unless seized and un-
derstood at the present time.

The former mining town of Anina, in 
the Romanian Banatul Montan Region, 
is a perfect example of this phenomenon. 
On the one hand, Anina is a rich territory 
in terms of industrial elements known for 
their heritage value already in the 1990s,3 
and, on the other hand, it is a post-indus-
trial community living from memories 
in a post-industrial reality dominated 
by contraction and decline (ŢIGANEA & 
ZĂRNESCU 2019). Moreover, in recent 
years Anina has benefited from the con-
tinuous attention of cultural heritage spe-

3 A number of 45 listed buildings included on 
the List of Historic Buildings, republished 
in 2015, of which around four have already 
disappeared, although they have not yet 
been de-listed (LMI 2015). Concerning the 
whole process of turning the industrial 
inheritance of Anina into heritage, which had 
already started in the 1970s, see the article of 
ŢIGANEA (2020).

din perspectiva mărturiilor industriale recunoscute pentru valoarea lor 
patrimonială încă din anii 1990,3 iar pe de altă parte, prezintă o comuni-
tate post-industrială care trăieşte din amintiri într-o realitate post-indus-
trială dominată de contracţie şi declin (ŢIGANEA & ZĂRNESCU 2019). 
Mai mult, Anina a beneficiat de atenţia specialiştilor din domeniul pa-
trimoniului cultural într-o manieră continuă în ultimii ani. Una dintre 
iniţiativele dezvoltate este proiectul cultural „Mina de idei Anina” (2014-
2018), implementat cu susţinerea administraţiei locale, a unei serii de 
parteneri naţionali (OAR), regionali (FAUT Timişoara, OAR Filiala Ti-
miş) şi cu implicarea societăţii civile reprezentată de asociaţii culturale 
din domeniul patrimoniului cultural, al industriilor creative şi al antre-
prenoriatului cultural.4

Proiectul şi-a îndreptat atenţia asupra întregului teritoriu post-indus-
trial al Aninei prin iniţiative explorative şi experimentale privind stu-
diul interdisciplinar al moştenirii industriale materiale şi imateriale, fie 
ea recunoscută pentru valoarea sa patrimonială sau nu. În plus, pentru 

3 Un număr de 45 de obiective înscrise în Lista Monumentelor şi Siturilor Istorice 
republicată în 2015, dintre care un număr de aproximativ 4 sunt deja dispărute, deşi 
încă nedeclasate (LMI 2015). Privind întregul proces de patrimonializare a moştenirii 
industriale din Anina început încă din anii 1970, vezi articolul lui ŢIGANEA (2020).

4 Proiectul a fost susţinut financiar în toate ediţiile sale de către OAR naţional (taxa de 
timbru) şi de către administraţia locală. În primele sale trei ediţii (2014-2017), proiectul 
a fost iniţiativa Asociaţiei „Alba Verde”, fiind coordonat de arh. Marius BARBIERI şi 
arh. Oana ŢIGANEA, în timp ce ultima ediţie din 2018 s-a aflat sub iniţiativa Asociaţiei 
pentru Patrimoniu Activ – PACT, fiind coordonat de către autorii acestui articol – arh. 
Oana ŢIGANEA şi arh. Gabriela PAŞCU. La proiect au participat un număr mare de 
specialişti din domeniul patrimoniului cultural din România, Italia şi Scoţia, repre-
zentând o gamă largă de discipline, precum arhitectură, urbanism, design, istoria artei, 
arheologie, geografie, economie, fotografie, sociologie şi antropologie.

n   Fig. 1.  Teritoriul administrativ al Aninei (ŢIGANEA et al. 2014, 50)
n  Figure 1.  The administrative area of Anina (ŢIGANEA et al. 2014, 50)
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cialists. One of the initiatives developed is 
the “Anina Mine of Ideas” cultural project 
(2014-2018), implemented with the sup-
port of the local administration, a series 
of national (OAR4) and regional (FAUT 
Timişoara5, OAR Timiş Branch) partners, 
and with the involvement of civil society 
represented by cultural associations in the 
cultural heritage, creative industries, and 
cultural entrepreneurship fields.6

The project focused on the entire 
post-industrial territory of Anina through 
explorative and experimental initiatives 
concerning the interdisciplinary study of 
tangible and intangible industrial heritage, 
acknowledged or not for its heritage value. 
Moreover, for the first time in the Roma-
nian context, the industrial landscape is 
approached as a free-standing entity from 
various interdisciplinary perspectives 
based on the authors’ professional, as well 
as personal conviction that it may become 
a driver of sustainable regeneration.

The evolution of Anina

n The current administrative territory of 
Anina is a direct result of the industrial 
activity carried out for a relatively short 
period of time (1773-2007) as compared 
with the evidence of human life in the 
area that dates back to the Palaeolithic 
(Steierdorf...). However, it is precisely this 
industrial activity, conducted within a 
system of exploitation of natural and ma-
terial resources with maximum econom-
ic efficiency, irrespective of the political 
context, that has had the heaviest impact 
on the town. The inflow and migration 
of the population (engineers, investors, 
qualified or unqualified workforce) was 
thus directly influenced, as well as, subse-
quently, the ethnical, cultural, and social 
structure of the industrial community. 
Industry had become the scene of social 
development (BERGESON 2012). But when 
industry disappears due to large-scale de-
industrialisation, the community stays, 
whose transition towards a reality with-
out the normality of industry is dominat-
ed by a standstill in its identity, with an 
impact on decision-making mechanisms 
for economic, social, and cultural revival  
(BERGESON 2012).

4 Romanian Order of Architects. [ed. note]
5 Politehnica University Timiºoara, Faculty of 

Architecture and City Planning. [ed. note]
6 The national branch of OAR (through the 

Architectural Stamp Duty) and the local ad-
ministration supported financially all the edi-
tions of the project. For its first three editions 
(2014-2017) the project was the initiative of 
the “Alba Verde” Association, and it was co-
ordinated by architects Marius BARBIERI and 
Oana ŢIGANEA, while the last, 2018 edition 
was the initiative of the Association for Active 
Heritage – PACT, when the project was coor-
dinated by the authors of the present article, 
i.e. architects Oana ŢIGANEA and Gabriela 
PAŞCU. A large number of specialists in the 
field of cultural heritage have participated in 
the project from Romania, Italy, and Scotland, 
representing a wide range of disciplines, such 
as architecture, urban planning, design, art 
history, archaeology, geography, economics, 
photography, sociology, and anthropology.

prima oară în contextul românesc, peisajul industrial este abordat ca un 
organism de sine stătător dintr-o varietate de perspective interdisciplina-
re pornind din convingerea profesională, dar şi personală a autorilor, că 
acesta poate deveni un motor al regenerării sustenabile.

Evoluția Aninei

n În prezent, teritoriul administrativ al Aninei este rezultatul direct al 
activităţii industriale pe un interval de timp relativ scurt (1773-2007) în 
raport cu mărturiile existenţei vieţii umane în zonă, datate încă din pale-
olitic (Steierdorf...). Însă, tocmai această activitate industrială desfăşurată 
într-un sistem de exploatare de maximă eficienţă economică a resurselor 
materiale şi naturale, indiferent de contextul politic, a avut şi încă are cel 
mai mare impact asupra localităţii. Astfel, s-a influenţat în mod direct 
afluxul şi migrarea populaţiei (ingineri, investitori, mâna de lucru specia-
lizată sau nespecializată) şi, ca atare, s-a influenţat în mod direct structura 
etnică, culturală şi socială a comunităţii industriale. Industria a devenit 
scena dezvoltării sociale (BERGESON 2012). Însă, în momentul în care 
industria dispare datorită procesului amplu de dezindustrializare, rămâne 
comunitatea a cărei tranziţie spre o realitate lipsită de normalitatea indus-
triei este dominată de impasul identitar cu impact asupra mecanismelor 
decizionale de revitalizare economică, socială şi culturală (BERGESON 
2012).

Istoria industrializării Aninei a început în anul 1773 când colonişti 
austrieci au stabilit vatra primei colonii muncitoreşti la Steyrer-Dorf, ulte-
rior transformat în Steierdorf (FENEªAN 1991; MOSOROCEANU & MUN-
TEAN 2015, 5). Coloniştii erau muncitori specializaţi în producerea man-
galului necesar topitoriilor de la Oraviţa, Ciclova şi Sasca. Huila – una 
dintre cele mai calorice din Europa – a fost descoperită întâmplător în ju-
rul anului 1790. Ulterior, dezvoltarea teritorială a Aninei a depins în mod 
direct de dezvoltarea activităţii miniere, cu consecinţe directe în apariţia 
şi evoluţia industriei metalurgice, de prelucrare a lemnului, a materialelor 
de construcţii, a infrastructurii feroviare, a comerţului şi a turismului. 
Alte valuri de colonişti – germani, austrieci, maghiari, cehi, slovaci şi ita-
lieni – au fost aduşi odată cu începerea exploatării huilei în mod sistema-
tic în perioada anilor 1855-1920,5 iar perioada colonizării cu muncitori 
români din Maramureş, Moldova ºi Transilvania devine specifică anilor 
socialişti, când se atinge şi maximul dezvoltării teritoriale şi industriale – 
14.063 locuitori în 1966. Tot în perioada industrializării postbelice, Anina 
este ridicată la statutul de oraş, încadrându-se în standardele unui oraş 
mono-industrial de mici dimensiuni.6

„Anina a fost o Uniune Europeană în miniatură. Noi am fost aici aus-
trieci, germani, elveţieni, belgieni, italieni, unguri, cehi, slovaci. ªi din 
Luxemburg am avut familii, din Ucraina.” (C.M., etnic german, Anina, 
2015)7

5 Anii 1855-1920 corespund perioadei de administraţie StEG (Staats Eisenbahn Gesell-
schaft) – „Societatea Privilegiată Cezaro-crăiască Austriacă de Căi Ferate de Stat”. StEG 
a reprezentat o societate cu capital mixt austriaco-francez, fondată la Viena în 1834 şi 
care, începând cu anul 1855, preia în administraţie întregul teritoriu industrial al Bana-
tului Montan, inclusiv Anina (GRÄF 1991).

6 În perioada anilor 1950, când s-a realizat o primă restructurare administrativă a Ro-
mâniei, în contextul consolidării regimului comunist ºi al industrializării centralizate, 
noţiunea de „oraş de mici dimensiuni” făcea referire la o aşezare cu o populaţie care se 
încadra între 10.000 şi 30.000 de locuitori, majoritatea fiind implicaþi în activitatea in-
dustrială. Decretul nr. 331 din 27 septembrie 1952 privind reorganizarea administrativă 
a RPR; (RONNAS 1984, 77).

7 Extras din seria interviurilor realizate la Anina în perioada iulie-august 2015, în cadrul 
proiectului cultural „Mina de idei Anina”, ediţia a II-a, de către sociologul Simona 
ZĂRNESCU (BRANIŞTE).
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Anina’s history of industrialisation 
started in 1773, when Austrian colonists 
settled the hearth of the first worker set-
tlement in Steyrer-Dorf, later transformed 
in Steierdorf (FENEªAN 1991; MOSOR-
OCEANU & MUNTEAN 2015, 5). The 
colonists were workers specialised in the 
production of charcoal needed by the 
foundries in Oraviţa, Ciclova, and Sasca. 
Bituminous coal – one of the types with 
the highest calorific values in Europe – 
was discovered by chance around 1790. 
Subsequently, the territorial development 
of Anina depended directly on the devel-
opment of the mining activity, with direct 
consequences for the emergence and de-
velopment of the metallurgical industry, 
wood and building materials processing, 
railway infrastructure, commerce, and 
tourism. Further waves of colonists – Ger-
mans, Austrians, Hungarians, Czechs, 
Slovaks, and Italians – were brought in as 
systematic bituminous coal exploitation 
started during the period of 1855-1920.7 
The colonisation by Romanian workers 

7 The period 1855-1920 corresponds to the StEG 
(Staats Eisenbahn Gesellschaft) – “Imperial 
Royal Privileged Austrian State Railway 
Company” – administration. StEG was a mixt 
company with Austrian and French capital 
founded in Vienna in 1834, which in 1855 
took over the administration of the whole 
industrial territory of Banatul Montan Region, 
including Anina (GRÄF 1991).

Pentru ca investiţia industrială să fie eficientă, era nevoie de optimi-
zarea la maxim a teritoriului sistematizat. Puþurile de extracþie ºi galeriile 
erau în strânsă relaţie cu zonele rezidenţiale (coloniile muncitoreşti), faci-
litând accesul rapid al minerilor la locul de muncă ºi stabilirea lor în zonă. 
Din analiza materialelor de arhivă şi a bibliografiei existente, pe teritoriul 
Aninei au fost identificate 12 puţuri de extracţie, construite în perioade 
istorice diferite, la care se alătură tot atâtea colonii muncitoreşti (ŢIGA-
NEA & PAŞCU 2017, 55). De-a lungul istoriei mineritului din Anina, unele 
puţuri au funcţionat periodic, altele au avut o activitate continuă până la 
momentul închiderii minei în 2007. Unele colonii au ajuns să definească 
noi nuclee administrative (Steierdorf, Anina) sau socio-culturale (Sigis-
mund, Anina), în timp ce altele au rămas izolate la nivelul teritoriului 
administrativ actual (Brădet, Uteriş, Oraşul Nou, Crivina). În momentul 
de faţă, când se face referire la oraşul Anina, se înţelege un teritoriu amplu 
în care se regăsesc răsfirate, chiar izolate unele faţă de altele, o serie de 
colonii muncitoreşti unde ruralul şi urbanul se întrepătrund: (de la nord 
la sud) Celnic, Oraşul Nou, Anina, Brădet, Sigismund, Steierdorf, Uteriş 
şi Crivina. Iar în ceea ce privesc puţurile, în prezent mai există trei – puţul 
I, puţul II şi puţul IV, dintre care doar Ansamblul Puţului I este listat şi 
clasat ca monument istoric.

Această asociere fizică puţ – colonie a reprezentat pentru noi cheia lec-
turii şi interpretării Aninei din perspectiva moştenirii sale industriale în 
procesul de inventariere fotografică a mărturiilor tangibile, a propunerilor 
de intervenţie şi, nu în ultimul rând, de analiză identitară a elementelor 
emblematice în relaţie cu memoria colectivă. Spre exemplu, colonia Ani-
na, devenită în timp noul centru socio-administrativ al aşezării, prezintă 
cea mai mare concentrare de obiective industriale de interes patrimonial: 
Ansamblul Puţului I, Centrala Termoelectrică, Gara şi linia ferată Anina 

n   Foto 1.  Anina © Paolo MAZZO, „Mina de idei Anina”, 2018
n  Photo 1.  Anina © Paolo MAZZO, “Anina Mine of Ideas”, 2018
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from the regions of Maramureş, Moldo-
va, and Transylvania was specific to the 
socialist years, when the territorial and 
industrial development reached its peak 
with 14,063 inhabitants in 1966. The post-
war industrialisation period was also the 
time when Anina was upgraded to the sta-
tus of town and classified as a small-size 
mono-industrial town.8

“Anina used to be a miniature Euro-
pean Union. We were here Austrians, Ger-
mans, Swiss, Belgians, Italians, Hungar-
ians, Czechs, Slovaks. We even had fam-
ilies from Luxembourg, from Ukraine.” 
(C.M., inhabitant of German origin, Ani-
na, 2015)9

For the industrial investment to be ef-
ficient, the maximum optimisation of the 
systematised territory was needed. The ex-
traction pits and the galleries were close-
ly related to the residential areas (worker 
colonies), making access easy for miners to 
the workplace and facilitating their settle-
ment in the area. The analysis of archival 
documents and of the existing scholarly 
literature has revealed the existence of 12 
extraction pits on the territory of Anina, 
built in different historical periods, and as 
many worker colonies (ŢIGANEA & PAŞCU 

8 In the 1950s, the time of the first administra-
tive restructuring in Romania in the context 
of consolidating the communist regime and 
the centralised industrialisation, the concept 
of “small-size town” referred to a settlement 
with a population ranging between 10,000 
and 30,000 inhabitants, most of which being 
involved in industrial activities. Decree No. 
331 of 27 September 1952 on the administra-
tive reorganisation of the Romanian People’s 
Republic; (RONNAS 1984, 77).

9 Extract from the series of interviews con-
ducted in Anina in July and August 2015, 
during the 2nd edition of the “Anina Mine of 
Ideas” cultural project, by sociologist Simona 
ZĂRNESCU (BRANIŞTE).

– Oraviţa, coloniile miniere, teatrul, spitalul, şcolile, fostele edificii admi-
nistrative ale minei, fostul cazino etc., dar reprezintă şi imaginea identita-
ră a aşezării miniere în sine. La nivelul acestei identităţi spaţiale s-au con-
centrat şi majoritatea propunerilor de intervenţie din cadrul proiectului, 
precum: analiza de reconversie a puţului I, traseele turistice şi indicaţiile 
de intervenţie pentru întocmirea acestora, tururile ghidate de patrimo-
niu industrial, expoziţiile de arhitectură şi fotografie, întâlnirile cu comu-
nitatea locală. Dacă intervenţiile de la nivelul teritoriului, împreună cu 
lectura sa complexă din perspectiva patrimonială sunt prezentate în cele 
două publicaţii oficiale ale proiectului (ŢIGANEA et al. 2014; ŢIGANEA & 
PAŞCU 2017), în cele ce urmează, articolul va ilustra abordarea aspectului 
intangibil din perspectiva memoriei colective abordată în ultima ediţie a 
proiectului.

„Mina de idei Anina”:  
inventarierea memoriei colective din Anina

n Pornind de la valoarea socială a patrimoniului industrial (TICCIH 2003, 
art. 2) şi de la necesitatea de a înţelege cum această valoare poate deveni 
o resursă activă în valorificarea patrimoniului industrial din Anina, pro-
iectul „Mina de idei Anina” (ediţia 2018) şi-a îndreptat atenţia înspre me-
moria locală. Proiectul a dorit să aducă în contact direct arhitectul (speci-
alistul) şi comunitatea locală, adevăratul beneficiar al patrimoniului cul-
tural local. Astfel am ajuns să ne ridicăm o serie de întrebări ce treptat au 
devenit linii directoare în activitatea noastră de teren, fără pretenţia de a 
găsi un răspuns clar pe moment, ci din dorinţa şi necesitatea de a explora 
latura mai puţin văzută şi cunoscută a moºtenirii industriale din Anina: 
patrimoniul intangibil.

Cum se poate da voce unei comunităţi post-industriale? Cum se mani-
festă astăzi patrimoniul imaterial al Aninei? Cum poate deveni memoria 
locală un instrument de lucru la nivelul unor strategii de revitalizare eco-
nomică, socială şi culturală? (şi, oare) Am putea găsi „soluţia salvatoare” 
a Aninei post-industriale în înseşi aspiraţiile comunităţii, pornind de la 
percepţia proprie a moştenirii materiale industriale?

n   Foto 2.  Ansamblul Puțului I © Oana ȚIGANEA, „Mina de idei Anina”, 2014
n  Photo 2.  Pit I Ensemble © Oana ȚIGANEA, “Anina Mine of Ideas”, 2014

n   Foto 3.  Puțul I © Cristina COSTEA, „Mina de 
idei Anina”, 2015

n  Photo 3.  Pit I © Cristina COSTEA, “Anina Mine 
of Ideas”, 2015
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2017, 55). Throughout the mining history 
of Anina, some pits were operational occa-
sionally, while others were permanently in 
operation until the mine closure in 2007. 
Some of the colonies have come to define 
new administrative (Steierdorf, Anina) or 
sociocultural (Sigismund, Anina) centres, 
while others remained isolated within the 
current administrative territory (Brădet, 
Uteriş, Oraşul Nou, Crivina). At present, 
when talking about the town of Anina, one 
understands a large territory including a 
series of worker colonies located sparsely, 
even isolated from one another, where the 
rural and the urban intermingle, i.e. (from 
north to south) Celnic, Oraşul Nou, Ani-
na, Brădet, Sigismund, Steierdorf, Uteriş, 
and Crivina. Concerning the pits, three of 
them still exist, i.e. Pit I, Pit II, and Pit IV, 
of which the Pit I Ensemble alone is listed 
as historic building.

This pit – colony physical association 
was for us the key to reading and inter-
preting Anina from the perspective of its 
industrial inheritance in the process of 
the photographic recording of tangible 
evidence, of intervention proposals, and, 
last but not least, of the identity analysis of 
the emblematic elements in relation with 
collective memory. For example, the Ani-
na Colony, which has become over time 
the new social and administrative centre 
of the settlement, includes the largest con-
centration of industrial elements of herit-
age interest, namely the Pit I Ensemble, the 
Thermal Power Plant, the Railway Station 
and Anina – Oraviţa railway connection, 
the mining colonies, the theatre, the hos-
pital, the schools, the former administra-
tive buildings of the mine, the former ca-
sino, etc., and it is also the identity image 
of the mining settlement itself. This spa-
tial identity was the focus of most of our 
intervention proposals under the project, 
such as the Pit I reconversion analysis, 
the tourism itineraries and the interven-
tion indications for their development, 
the industrial heritage guided tours, the 
architecture and photography exhibitions, 
the meetings with the local community. 
While the interventions on the territory 
and its complex reading from the heritage 
perspective are shown in the two official 
publications of the project (ŢIGANEA et 
al. 2014; ŢIGANEA & PAŞCU 2017), this 
article shall further show the approach of 
the intangible aspects from the perspec-
tive of the collective memory during the 
last edition of the project.

“Anina Mine of Ideas”: recording 
of the collective memory in Anina

n Starting from the social value of indus-
trial heritage (TICCIH 2003, art. 2) and 
from the need to understand how this 
value may become an active resource 
for enhancing the industrial heritage in 
Anina, the “Anina Mine of Ideas” project 
(2018 edition) focused on local memory. 
The intention of the project was to bring 
the architect (the specialist) in direct con-
tact with the local community, the actual 

După închiderea minei în 2007, Anina a trecut printr-un proces destul 
de rapid de decădere economică. Mulţi muncitori au emigrat în străinătate 
încă de la începutul anilor 1990. Astăzi, oraşul se menţine din punct de 
vedere economic datorită unor activităţi comerciale de bază şi a câtorva 
societăţi private de prelucrare a lemnului. Percepţia comună asupra reali-
tăţii locale contemporane, împărtăşită de înºişi locuitorii Aninei, este ace-
ea a unei realităţi „decăzute”, dominate de un puternic sens al înfrângerii 
şi al stagnării economice. Anina începe să devină din ce în ce mai izolată, 
atât la nivel teritorial, cât şi economic şi socio-cultural.8 Astfel, într-un 
context în care patrimoniul industrial este reprezentat la nivel naţional, 

8 În Anina, primul spital construit în zona Banatului Montan şi datat la începutul seco-
lului al XX-lea nu mai funcţionează de la închiderea minei în 2007, fiind transformat 
în cămin de bătrâni, aflat astăzi în pragul falimentului. Casa de Cultură este închisă din 
2015 pentru lucrări de modernizare. Cinematograful în aer liber „Minerul” a fost trans-
format în piaţă agro-alimentară care funcţionează doar parţial. Ştrandul este o ruină, la 
fel şi restul fostelor dotări socio-culturale aferente minei, precum Cazinoul Oficialilor 
sau Magazinul Universal. Nu există nicio librărie, iar singurul supermarket a fost des-
chis în vara anului 2016. Momentan, singura instituţie culturală funcţională este Casa 
de Cultură din Steierdorf.

n   Foto 4.  Puțul II © Andreea IONESCU, „Mina de idei Anina”, 2016
n  Photo 4.  Pit II © Andreea IONESCU, “Anina Mine of Ideas”, 2016

n   Foto 5.  Gara din Anina © Andreea IONESCU, „Mina de idei Anina”, 2016
n  Photo 5.  Anina Railway Station © Andreea IONESCU, “Anina Mine of Ideas”, 2016
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beneficiary of the local cultural heritage. 
We thus came to raise a series of questions 
that gradually became guidelines in our 
field activity, without any pretension to 
find a clear answer on the spot, but out of 
the wish and need to explore the less vis-
ible and less known side of the industrial 
inheritance in Anina, i.e. the intangible 
heritage.

How can a post-industrial community 
be given voice? How does Anina’s intangi-
ble heritage manifest itself today? How can 
local memory become a working tool with-
in economic, social, and cultural revival 
strategies? (and) Could we find the “pan-
acea” for post-industrial Anina within the 
community’s aspirations themselves start-
ing from their own perception of the indus-
trial tangible inheritance?

After the closure of the mine in 2007, 
Anina has experienced a rather quick eco-
nomic decline. Many workers emigrated 
abroad already at the beginning of the 
1990s. Today the town survives econom-
ically due to basic commercial activities 
and to several private wood processing 
companies. The common perception of 
contemporary local reality, shared by the 
Anina inhabitants themselves, is that of 
a “fallen” reality, dominated by a strong 
sense of defeat and economic stagnation. 
Anina starts to become more and more 
isolated as a region, as well as an econom-
ic and sociocultural area.10 Consequently, 
while owning exceptional elements of in-
dustrial heritage of national and even in-
ternational value, such as the Pit I Ensem-
ble or the Thermal Power Plant, the local 
community faces serious issues.

The actions conducted during the 4th 
edition of the project (2018) were intend-
ed to experiment the recording of Anina’s 
post-industrial local memory in order 
to fix it in the present time. This process 
brought together architects specialised in 
industrial heritage, photographers, design-
ers, students in architectural studies, and 
one anthropologist and social activist al-
ready involved in Anina’s community, and 
made them experiment simultaneously 
with a subjective and objective approach 
to heritage values by implementing several 
photography, interview, and mind map-
ping techniques.11 Photography was used 

10 In Anina, the first hospital built in the Banatul 
Montan Region and dated back to the begin-
ning of the 20th century has been out of service 
since the closure of the mine in 2007. It has 
been converted into a retirement home and to-
day is on the verge of bankruptcy. The House 
of Culture has been closed since 2015 for ret-
rofitting works. The “Minerul” Open-air Mov-
ie Theatre has been converted into a farmers’ 
market that only operates partially. The lido 
is a ruin, similarly to the other former socio-
cultural facilities pertaining to the mine, such 
as the Officials’ Casino or the General Store. 
There is no bookshop, and the only supermar-
ket was opened in the summer of 2016. The 
only cultural institution currently in service 
is the House of Culture in Steierdorf.

11 The project team members involved in this 
edition: architects Oana ŢIGANEA, Gabrie-
la PAŞCU, Ovidiu MICŞA, Teodora UNGU-
REANU, designer Maria MANDEA, photogra-
phers Paolo MAZZO and Samuele PICCOLI, 
and anthropologist Michele COLETTO.

şi chiar internaţional, prin elemente excepţionale precum este Ansamblul 
Puţul I sau Centrala Termoelectrică, comunitatea locală se confruntă cu 
probleme grave.

Prin acţiunile desfăşurate în cea de-a IV-a ediţie a proiectului (2018), 
ne-am propus să experimentăm inventarierea memoriei locale post-indus-
triale a Aninei, pentru a o fixa în timpul prezent. Acest proces a adus faţă 
în faţă arhitecţi specializaţi în patrimoniul industrial, fotografi, designeri, 
studenţi la arhitectură şi un antropolog – activist social, deja implicat în 
comunitatea din Anina, experimentând simultan o abordare subiectivă 
şi obiectivă a valorilor patrimoniale prin implementarea mai multor teh-
nici de fotografiere, interviuri şi hărţi mentale.9 Fotografia a fost utilizată 
pentru realizarea unei serii de portrete ale membrilor comunităţii loca-
le în spaţiile pe care le folosesc în rutina cotidiană sau care au un rol 
important în experienţa industrială/post-industrială personală. Simultan, 
cei fotografiaţi au fost intervievaţi din perspectiva relaţiei lor narative cu 
cele două feţe ale Aninei: Anina industrială vs. Anina post-industrială 
(ŢIGANEA & PAŞCU 2019). Ca modalitate de fotografiere s-a aplicat fo-
tografia argentică prin stenopă, care ne-a permis o mai mare apropiere 
faţă de subiect, însemnând mai mult timp petrecut alături de acesta, căci 
în realizarea fotografiei prin stenopă „timpul este obligatoriu lung”, ofe-
rind astfel circumstanţele unei atente observări a mediului înconjurător  
(PICCOLI 2017, 83).

Pe lângă portretele membrilor comunităţii miniere, s-a realizat şi in-
ventarierea propriilor amintiri, povestiri şi percepţii asupra Aninei, per-
miţând analiza elementelor identitare care joacă un rol semnificativ la ni-
velul comunităţii şi care ar putea deveni puncte nodale într-o strategie de 
redefinire identitară post-industrială.10 Această campanie de inventariere 
a memoriei locale este necesară, căci comunitatea dispare alături de mina 
însăşi. Prin urmare, considerăm continuarea iniţiativei ca fiind urgentă.

9 Membrii echipei de proiect implicaţi în această ediţie a proiectului: arh. Oana ŢIGANEA, 
arh. Gabriela PAŞCU, arh. Ovidiu MICŞA, arh. Teodora UNGUREANU, designer Ma-
ria MANDEA, fotografii Paolo MAZZO şi Samuele PICCOLI şi antropologul Michele  
COLETTO.

10 În această fază am încercat să povestim cu diferite grupuri sociale şi etnice de la nivelul 
aşezării care au jucat diferite roluri la nivelul minei. Detalii privind această analiză se 
poate regăsi în al treilea volum al proiectului (ŢIGANEA & PAŞCU 2019).

n   Foto 6.  Centrala Termoelectrică © Paolo MAZZO, „Mina de idei Anina”, 2018
n  Photo 6.  The Thermal Power Plant © Paolo MAZZO, “Anina Mine of Ideas”, 2018
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to perform a series of portraits of the local 
community members in the spaces they 
use in their daily routine or that have a 
significant role in the personal industrial/
post-industrial experience. Simultaneous-
ly, the photographed people were inter-
viewed from the perspective of their nar-
rative relation with the two faces of Anina, 
i.e. industrial Anina vs. post-industrial 
Anina (ŢIGANEA & PAŞCU 2019). The 
photographic technique used was pin-
hole photography with an analogue cam-
era, which allowed us to get closer to the 
subjects, namely to spend more time with 
them, as when taking pinhole photos “time 
is inevitably long”, thus providing the cir-
cumstances for a careful observation of 
the environment (PICCOLI 2017, 83).

Beside the portraits of the mining 
community members, we have also re-
corded personal memories, stories, and 
perceptions of Anina, enabling the anal-
ysis of identity elements that play a sig-
nificant role in the community and that 
could become nodal points in a strategy 
for redefining a post-industrial identity.12 
This campaign of local memory recording 
is necessary as the community is about to 
vanish along with the mine itself. We thus 
consider the continuation of the initiative 
as urgent.

Collective imaginary:  
Anina then vs. Anina now13

n The interviewed persons describe the 
town from two points of view: one directly 
related to the operation of the mine, and 
the other related to the closure of the mine 
and the shutdown of the industrial pro-
duction. The town before the closure of 
the mine is described by using movement 
verbs, dynamic epithets, and by listing 
actions that contribute to the description 
of the dynamics of the social context over 
time with direct impact on territory and 
urban development. The town after the 
closure of the mine is described by using 
attributes defining a grey, grievous atmos-
phere, dominated by empty spaces, ab-
sences, and numerous regrets.

“We used to have movie theatres, 
shows; Mărghitaşul and Buhui14 were al-
ways full. We had access to the lakes, to 
other entertainments – I was a child and 
used to go often to both Buhui and Mărgh-
itaş. [...] We were about 70 pupils per series 
at my grade level... all the schools were 
packed with children. So there were many 
children, lots of children. There was a dy-
namic life and we also had a lot of enter-

12 In this stage we tried to talk to different local 
social and ethnic groups having played vari-
ous roles at the mine. Further details on this 
analysis may be found in the third volume of 
the project (ŢIGANEA & PAŞCU 2019).

13 Extract from the conclusions of the anthro-
pological study published in full in the third 
tome of the “Anina Mine of Ideas” project and 
conducted in collaboration with anthropolo-
gist Michele COLETTO (2019).

14 Recreation areas by the lakes bearing the 
same names in the vicinity of Anina Town. 
[reviewer’s note]

Imaginarul colectiv:  
Anina de atunci vs. Anina de acum11

n Persoanele intervievate descriu oraşul din două puncte de vedere: unul 
legat în mod direct de funcţionarea minei şi, un al doilea, legat de închide-
rea minei şi sistarea producţiei industriale. Oraşul de dinaintea închiderii 
minei este descris prin folosirea unor verbe de mişcare, epitete dinamice 
şi prin enumerarea unor acţiuni care contribuie la descrierea dinamicii 
contextului social de-a lungul timpului, cu impact direct la nivelul dez-
voltării teritorial-urbane. Oraşul de după închiderea minei este descris 
prin atribute ce definesc o atmosferă gri, apăsătoare, dominată de spaţii 
vide, absenţe şi numeroase regrete.

11 Extras din concluziile studiului antropologic publicat integral în al treilea volum al 
proiectului „Mina de idei Anina” şi realizat în colaborare cu antropologul Michele 
COLETTO (2019).

n   Foto 7.  Mașina de extracție © Ovidiu MICȘA, „Mina de idei Anina”, 2015
n  Photo 7.  The extraction machine © Ovidiu MICȘA, “Anina Mine of Ideas”, 2015

n   Foto 8.  Oraşul Nou © Paolo MAZZO, „Mina de idei Anina”, 2016
n  Photo 8.  The New Town © Paolo MAZZO, “Anina Mine of Ideas”, 2016
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tainment at that time. Not television, but 
shows for children, theatre, non-stop cin-
ema. It was a cosmopolite town. We had 
the Germans, there were people coming 
from all over the country... Anina used to 
be kind of attractive. It is still considered 
to be attractive... (ironic laughter)...” (Kin-
dergarten teacher, Anina, 2018)

The narrative descriptions of the town 
are also marked by the interviewees’ swing-
ing emotional states, including the positiv-
ism and joy of the past, not because it would 
have been without difficulties, but because 
the past seemed much more dynamic. We 
could thus depict a deep feeling of nostal-
gia that does not seem to be associated with 
the romantic nostalgia of the past time, but 
rather with the nostalgia of a stolen future 
that is discredited by a dramatic present 
time. Before will always be better than now. 
Consequently, the dynamics of the future, 
although ironically, translate into an inca-
pacity to move forward, into the impotence 
to go beyond the present time and to rein-
vent oneself, because the present has noth-
ing good that could materialise the wishes 
and hopes of the local community.

The town identity image is grounded 
in its mono-industrial structure and ex-
istence. All around the town one can find 
buildings and tangible symbols facilitat-
ing immediate mind connections with the 
mining activity. The interviews taken with 
the members of the community in Anina 
show that their personal experience is in-
fluenced by the moment when the mine 
exploitation stopped. According to all the 
descriptions, this moment has become a 
fixed reference point. More than that, most 
of the interviewees still hope in a potential 
mine reopening scenario, seen as the only 
chance of town’s economic recovery. The 
interviews conducted clearly reveal that 
no other solutions are envisaged for the 
revival of the town than the long-awaited 
funds for industry coming from the cen-
tre to the province, thus describing the 
mechanism of a reality that no longer ex-
ists. Moreover, in rather many cases, the 
descriptions give the feeling that the mine 
would still be active, alive, while the tan-
gible signs of mine exploitation present all 
around the town are in an extremely ad-
vanced state of deterioration.

The post-industrial transition in Ani-
na has not ended yet. It is actually well 
underway. The community experiences 
common feelings of frustration and dis-
trust towards the future in direct confron-
tation with the past. In this context, the 
intention to create a mining museum in 
Anina intended to fix the “glorious” past 
in time and space would give credibility 
to the identity of the mining town itself.15 

15 Reference is made to the project “Conservation, 
preservation, and enhancement of Class A 
Historic Building – Pit I Ensemble, Anina” 
intended to create a museum of mining in 
Anina within the Pit I Ensemble, a historic 
building of national importance. The project 
received European funding under Regio-
POR 2014-2020 Operational Programme, 
Priority Axis 5.1 – Conservation, protection, 
promotion and development of natural and 
cultural heritage.

„Aveam cinematografe, spectacole, Mărghitaşul şi Buhui12 erau veşnic 
pline. Aveam acces la lacuri, la alte distracţii – eram copil şi mergeam des 
şi la Buhui, mergeam şi la Mărghitaş. [...] La mine în clasă eram cam 70 de 
copii pe serie... toate şcolile duduiau de copii. Deci, era plin de copii, foar-
te mulţi copii. Era o viaţă dinamică şi aveam şi mult divertisment pe vre-
mea aia. Nu televizor, dar spectacole pentru copii, teatru, cinematografele 
mergeau în continuu. Era un oraş cosmopolit: aveam nemţii, oameni din 
toată ţara veneau... a fost atractivă Anina. Se consideră că este în continu-
are atractivă... (râzând ironic)...” (educatoare de grădiniţă, Anina, 2018)

Descrierile narative ale oraşului sunt marcate şi de stări emotive os-
cilante din partea intervievaţilor: pozitivismul şi bucuria trecutului, nu 
pentru că acesta nu ar fi fost lipsit de probleme, ci pentru că trecutul părea 
mult mai dinamic. Astfel, se desprinde un amplu sentiment de nostalgie 
care nu pare a fi asociată cu acea nostalgie romantică a timpului trecut, ci 

12 Zone de agrement pe malul lacurilor cu acelaºi nume din apropierea Aninei. [notă edi-
torială]

n   Fig. 2.  Propunere de reconversie a Puţului I în muzeu al mineritului ©„Mina de idei Anina”, 2015
n  Figure 2.  Proposal to convert Pit I into a mining museum © “Anina Mine of Ideas” 2015
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The post-industrial transition stage could 
thus end by preserving the mining identi-
ty of the town and by enhancing the past 
of the town through the physical space of 
the museum, which would no longer be 
a space for industrial production, but a 
space for cultural creation. The creation 
of this museum within the Pit I Ensemble 
in Anina would play the role of an identi-
ty transfer, where the past would always 
remain alive within a tangible area, im-
portant for the current local community. 
Moreover, guiding the town towards new 
economic challenges, such as a tourism 
or elderly facilities development scenar-
io, could regenerate the town and make it 
provide its own inhabitants a much more 
trustful perspective over their own future. 
But such a long-term thinking accom-
panied by some local entrepreneurship 
towards economic, social, and cultural 

mai degrabă cu nostalgia unui viitor furat şi discreditat de prezentul dra-
matic. Înainte va fi întotdeauna mai bine decât acum. Dinamica viitorului, 
deºi ironic, se traduce astfel în incapacitatea de a avansa, în impotenţa de 
a depăşi momentul prezentului şi de a se reinventa, deoarece astăzi nu 
mai există nimic bun care să materializeze dorinţele şi speranţele comu-
nităţii locale.

Imaginea identitară a oraşului este fundamentată în structura şi exis-
tenţa sa mono-industrială: la nivelul întregului teritoriu se regăsesc mo-
numente şi simboluri tangibile ce permit realizarea unor legături mentale 
imediate cu activitatea minieră. Interviurile luate membrilor comunităţii 
din Anina demonstrează că experienţa personală este afectată de momen-
tul închiderii activităţii de exploatare minieră, devenit în toate descrierile 
un punct fix de referinţă. Mai mult, majoritatea încă speră într-un posibil 
scenariu de redeschidere a minei, văzut şi ca unic mod de revitalizare eco-
nomică a oraşului. Din interviurile realizate rezultă în mod clar că nu sunt 
percepute alte soluţii de revigorare a oraşului în afară de primirea mult 
aşteptatelor fonduri pentru industrie provenite de la centru spre periferie 
şi descriind astfel un mecanism al unei realităţi ce nu mai există. În plus, 
din descrieri, nu în puţine cazuri, se creează senzaţia că mina ar fi încă 
activă, vie, or la nivelul întregului oraş semnele tangibile ale exploatării 
miniere se află într-un stadiu de degradare extrem de avansat.

Faza de tranziţie post-industrială în Anina nu este încă încheiată, fiind 
în plină desfăşurare. La nivelul comunităţii se regăsesc sentimente comu-
ne de frustrare şi de neîncredere faţă de viitor în confruntare directă cu 
trecutul. În acest context, intenţia de a realiza un muzeu al mineritului 
din Anina prin intermediul căruia să se fixeze în timp şi spaţiu trecutul 
„glorios” ar da credibilitate propriei identităţi de oraş minier.13 În acest fel, 
faza de tranziţie post-industrială s-ar putea încheia prin conservarea iden-
tităţii miniere a oraşului şi prin valorizarea propriului trecut prin interme-
diul spaţiului fizic al muzeului, care nu ar mai fi un spaţiu al producţiei 
industriale, ci un spaţiu al creaţiei culturale. Naşterea acestui muzeu, la 
nivelul Ansamblului Puţului I din Anina, ar juca rolul unui transfer iden-
titar, trecutul ar rămâne întotdeauna viu la nivelul unui spaţiu tangibil, 
semnificativ pentru comunitatea locală actuală. În acelaşi timp, orientarea 
oraşului spre noi provocări economice, precum ar fi un scenariu de dez-
voltare turistică sau de dezvoltare a structurilor destinate persoanelor în 
vârstă, ar putea regenera oraşul oferind propriilor locuitori o perspectivă 
mult mai de încredere asupra propriului viitor. Însă, o gândire pe termen 
lung însoţită de un oarecare antreprenoriat local în direcţia revitalizării 
economice, sociale şi culturale lipseşte cu desăvârºire din comunitatea 
locală dominată de pesimism (ŢIGANEA & ZĂRNESCU 2019).

„Inima oraşului a fost industria minieră; a căzut industria, au căzut şi 
oamenii. După ce a murit omu’ nu mai poţi să îl faci viu.” (agent econo-
mic, Anina, 2015)

Anina, în căutarea timpului pierdut

n În a doua publicaþie realizată de-a lungul acestui proiect, specificam 
situaþia în care se află astăzi Anina şi în care „se doreºte găsirea unei so-
luþii de ieºire din această criză post-industrială cât mai repede ºi cât mai 
eficient” (BELCI 2017a, 2017b), necesitând un tip de acþiune continuă ºi 
consecventă, neutră din punct de vedere politic ºi cu impact asupra teri-

13 Se face referire la proiectul de „Restaurare, conservare, reabilitare şi punere în valoare 
a Monumentului de clasă A – Ansamblul Puţului I, Anina” prin intermediul căruia se 
intenţionează realizarea unui muzeu al mineritului din Anina în incinta Ansamblu-
lui Puţului I, monument istoric de importanţă naţională. Proiectul a primit finanţare 
europeană prin Regio-POR 2014-2020, Axa prioritară de investiţii 5.1 – Conservarea, 
protejarea, promovarea ºi dezvoltarea patrimoniului natural ºi cultural.

n   Foto 9-10.  Portret © Paolo MAZZO, „Mina de idei 
Anina”, 2018

n  Photo 9-10.  Portrait © Paolo MAZZO, “Anina Mine 
of Ideas”, 2018
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revival is completely missing in the local 
community dominated by pessimism (ŢI-
GANEA & ZĂRNESCU 2019).

“The heart of the town was the min-
ing industry. Industry has gone down, and 
people have gone down with it. If the man 
is dead, you can never bring him back to 
life.” (Retailer, Anina, 2015)

Anina, in search of lost time

n In the second publication produced un-
der this project, we pointed out Anina’s 
current condition and “the wish to find 
solutions to come out of this post-indus-
trial crisis as soon and as efficiently as 
possible” (BELCI 2017a, 2017b). In this 
respect, continuous and consistent, polit-
ically neutral action is needed with long-
term impact on the area. Rather significant 

toriului pe termen lung. În acest sens, au fost deja realizaþi paºi destul de 
importanþi, dintre care menţionăm:

1.  Planul Urbanistic al Oraºului Anina, aflat în fază de avizare. Acesta 
þine cont de importanþa ºi valoarea patrimoniului industrial ºi a me-
diului construit şi natural ca sursă de revitalizare socio-economică.

2.  Proiectul de transformare şi restaurare a Ansamblului Puþului I, mo-
nument istoric, în muzeu al mineritului din Anina. La acest proiect, 
momentan blocat, am contribuit prin analizele realizate în cadrul 
primelor două ediţii ale proiectului în 2014 şi 2015, când studiile 
specifice unei intervenţii de restaurare (relevee geometrice şi ale de-
gradării materiale, inventariere fotogrametrică şi studiu al evoluţiei 
istorico-teritoriale în relaţie cu fluxul productiv) au fost asociate cu 
scenariile de reconversie funcţională.

3.  Proiectul cultural „Mina de idei Anina”, prin intermediul căruia, în 
cei cinci ani de proiect (2014-2018), au fost întreprinse acþiuni de 
relevare, fotografiere şi analiză a evoluþiei în timp a diverselor ele-
mente de patrimoniu industrial, acþiuni de conºtientizare a valorilor 
locale de către comunitatea locală, acþiuni de promovare ºi disemi-
nare a valorilor locale şi de formare a specialiştilor în domeniu.

Anina este totodată o aºezare ce face parte dintr-un întreg, numit Ba-
natul Montan. O regiune aparte la nivelul României, unde industria a 
avut un rol organizator din punct de vedere economic, social ºi cultural. 
Banatul Montan este o zonă în care patrimoniul industrial a fost bine in-
ventariat ºi clasat încă de la începutul anilor 1990, spre deosebire de alte 
regiuni ale României (IAMANDESCU 2017). Prin urmare, în momentul 
în care se doreºte implementarea unei scheme strategice ºi experimentale 
de îmbunătăþire a condiþiilor de viaþă a comunităþilor, de conºtientizare 
a importanþei patrimoniului industrial ºi a beneficiilor pe care acesta le 
poate aduce la nivel de imagine locală ºi internaþională, la nivel economic 
ºi social, trebuie þinut cont de întregul sistem de interacþiune teritorială.

Proiectul a oferit administraţiei locale şi comunităţii trei publicaţii 
destinate a deveni adevărate instrumente de lectură şi interpretare a pe-
isajului industrial cultural al Aninei, atât din perspectiva patrimoniului 
material, cât şi imaterial. Aceste publicaţii pot deveni linii directoare în 
cadrul intervenţiilor de regenerare teritorială locală şi regională. Însă, 
suntem convinşi că schimbarea poate veni doar de la nivelul societăţii 
civile într-un sistem de „jos în sus”, care are nevoie de susţinere şi suport 
politic, economic şi cultural.
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