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Solicitare
Nr. 12/06.11.2020

Cu privire la Comunicatul de presă emis în data de 29.10.2020 (referire la
documentația „Actualizare Plan de încetare a activității pentru sucursala E.M
LONEA” din cadrul C.E.H. S.A., elaborator S.C. UNIVERSAL CERC PROIECT SRL), vă
transmitem, prin prezenta, să consemnați în registrul deschis la Registratura din
cadrul primăriei orașului Petrila solicitarea de a include în lista clădirilor care
vor face obiectul refuncționalizării (așadar scoaterea din lista clădirilor
propuse pentru demolare) a următoarelor clădiri:
● Turn extr. LO2. SUPR. - puț schip, nr. inventar 10084;
● Turn extr. LO2 SUPR. - puț aux, nr. inventar 10103 și Casa mașinii de extracție
P.AUX. LO.II, nr. inventar 10110;
● Cl. sala ședințe LO2 (Dispensar)
● Cl. Depou locomotive (-remiza), nr. inventar 10025;
● Cl. Depou vagoane (-atelier reparații), nr. inventar 10003;
● Pod Dublu CFI albie Jieț (Lo.II - Petrila), nr. inventar 10349;
● Poduri din cadre de beton (Petrila), nr. inventar 10386 și 10387;
Comisia Europeană recomandă Companiilor Miniere să g
 estioneze responsabil
tranziția de la cărbune și să abordeze patrimoniul industrial pe care îl
administrează ca o resursă pentru regenerare economică post-industrială1,
chiar și în contextul unei legislații naționale incoerente și inadaptate la
problemele contemporane care privesc potențialul de revitalizare economică a
zonelor miniere. De asemenea, recomandăm Complexului Energetic Hunedoara
să gestioneze responsabil și problema economiei locale și impactul economic
al activității de închidere și demolare. În cazul în care nu există k
 now-how la nivel
local, recomandăm să solicite asistență tehnică din partea P
 latformei pentru
regiuni miniere în tranziție a
 Comisiei Europene pentru a înțelege rolul său de
stakeholder (actor public) esențial în gestiunea tranziției juste de la cărbune.

1

https://ec.europa.eu/energy/sites/ener/files/documents/governance_of_transitions_toolkit_-_platform_f
or_coal_regions_in_transition.pdf
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Ghidul cu privire la Reabilitarea și refuncționalizarea minelor aflate în
procedură de închidere (Toolkit Guidance on the governance of environmental
rehabilitation and repurposing in coal regions in transition, cu trimitere în link în
subsol) arată că revitalizarea poate atrage noi afaceri și poate crea noi locuri de
muncă. De asemenea, închiderea minelor poate oferi oportunitatea de a integra
mai bine planurile de revitalizare economică, astfel încât acestea să fie aliniate cu
interesele publice, de dezvoltare spațială și economică pe termen lung. “Multe
regiuni miniere aflate în etapele ulterioare ale tranziției, chiar și uneori la decenii
după închiderea minelor, vin să reevalueze vechiul patrimoniu al infrastructurii
industriale și al clădirilor. Noi facilități, cum ar fi centrele de recreere, muzeele,
centrele științifice și culturale pot fi dezvoltate pe aceste amplasamente. Un
număr de noi locuri de muncă, moștenirea culturală și demnitatea este un
factor de succes extrem de important pentru tranziție. Exemplele de cele mai
bune practici au avut succes deoarece au valorificat, au încorporat și au subliniat
moștenirea locală a cărbunelui”. Acesta este cazul în varii situații din Cehia (Dolni
Vitkovice, Ostrava), Polonia (Katowice, Zabrze, Walbrzych), Zeche Zollverein
(Germania), sau Loos-en-Gohelle în Franța. Genk este, de asemenea, un exemplu
de succes din Belgia, în acest sens. G
 hidul Comitetului Internațional pentru
Minerit și Metale pentru operațiuni integrate de închidere2 pune accent pe
comunitatea locală, care “ar trebui să fie implicată în dezvoltarea viziunii de
închidere și dezvoltarea utilizării terenurilor post-închidere. Participarea
comunității este esențială pentru a asigura aprecierea comunității locale asupra
rezultatelor. Companiile miniere ar trebui să ghideze conversațiile și să ofere
exemple de opțiuni realiste pentru utilizarea terenului după închidere, luând
în considerare atât fezabilitatea tehnică, cât și cea economică”.
În contextul demolării clădirilor minelor Paroșeni și Uricani din acest an,
ansamblul Exploatării Miniere Lonea este remarcat ca fiind printre ultimele
exemple de arhitectură funcționalistă aferentă industrializării din a doua parte a
secolului XX în Valea Jiului. Având în vedere importanța acestor obiective, în cazul
în care nu sunt identificate pârghii pentru protecția de la demolare cel puțin
pentru clădirile menționate mai sus, ne rezervăm dreptul de a demara procedura
de clasare a imobilelor, urmărind exemplul Exploatării Miniere Petrila (afectând,
astfel, inclusiv planificarea bugetului multianual pentru Complexul Energetic
Hunedoara și îndeplinirea Planului de Închidere a Exploatării Miniere Lonea).
Cu stimă,
Danciu Mihai Ionut
arh. Mihai-Ionuț DANCIU
06/11/2020 19:50:03
Secretar General Asociația “Planeta Petrila”
Asociație membră fondatoare a Coaliției “Valea Jiului Implicată”
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https://www.icmm.com/en-gb/environment/mine-closure/integrated-mining-closure
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