Registrul Urbaniştilor din România – Biroul Teritorial al Regiunii de Dezvoltare Vest a organizat vineri, 12.04.2013, ora 12.00 o conferința de
presă in Petroșani, jud. Hunedoara, la Centrul Comunitar „Speranță pentru Colonie”, aflat pe strada Aleea Plopilor, nr.2, cartierul Colonia,
unde a decernat a noua diplomă de excelență, a treia în domeniul REGENERĂRII REGIONALE prin inițiative private, de data aceasta pentru
aplicarea strategiilor de urbanism participativ, pentru programul „Colonia Veselă”. Acest tip de acțiune premiat are ca scop îmbunătățirea
calității vieții în cartierul Colonie din Municipiul Petroșani prin strategii de urbanism participativ. Distincția este acordată Asociației “Colonia
Veselă” şi promotorului acestui proiect, d‐lui Mihai‐Ionuț Danciu.

Decernarea diplomei d‐lui. Mihai Ionut Danciu
Regenerarea regională presupune revigorarea tuturor județelor, oraselor, comunităților locale componente ale regiunii noastre de
Dezvoltare Vest, Romania. În cadrul proiectului RUR de susținere a principiilor regionalizării, anul trecut s‐a acordat <Diploma de Excelență>
pentru două inițiative private desfășurate în județul Caraș‐Severin: Festivalului de Jazz de la Gărîna, prin promotorul său d‐l Marius Giura,
respectiv S.C. Casa Baraj S.R.L., prin promotorul său d‐l Ioan Popa pentru punerea în funcțiune a pârtiilor de schi și instalațiilor pe cablu de
pe muntele Semenic. În județul Hunedoara s‐a ales primul proiect pentru care s‐a acordat această distincție, pentru inovația adusă în
domeniul strategiilor de urbanism contemporane de regenare urbană prin participarea publică reală, pentru realizarea continuității şi
coeziunii spațiale. Valea Jiului, microregiune a județului Hunedoara, în care se află municipiul Petroşani, respectiv comunitatea „Colonie” se
află în plin proces de restructurare după prăbușirea activității principale cea de minerit. Acțiunea pe care am vrut să o premiem, începută
în toamna anului trecut, își desfășoară primele activități de intervenție în procesele și activitățile legate de cartierul defavorizat „Colonie”
din Petrosani. Prin parteneriatele stabilite cu entități locale (Asociația Româno‐Engleză pentru Sprijin în Comunitate Petroșani 2010,
Universitatea din Petroșani, Institutul Social Valea Jiului, Fundația Ianza Art Inter‐Cultural) și regionale (Universitatea Politehnica din
Timișoara prin Facultatea de Arhitectură, respectiv Universitatea de Vest din Timișoara, prin Grupul de Studii privind Relația dintre Om și
Mediu al Facultății de Psihologie), Asociația Colonia Veselă a pus bazele unui parteneriat care sperăm că va ridica nivelul de trai din această
comunitate vulnerabilă, pentru eliminarea polarizării sociale, pentru egalitate în educație, pentru coeziune socială.
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Programul căruia am dorit să‐i acordăm diploma de excelență are o durată de desfășurare nelimitată și se bazează pe colaborarea dintre
specialişti, concetățeni și administrația locală în ceea ce se numeste “ALIANTA URBANA”, necesară pentru a genera revalorizarea,
recuperarea, reinventarea unei comunitati în declin. Acest mod de abordare integrator, se realizează in consens cu parteneriatele enunțate
anterior dar mai ales cu rețelele sociale şi de cetățeni care joacă un rol din ce în ce mai important în acest proces. Sperăm că acest demers
să reprezinte un pas important în restructurarea cartierelor defavorizate din Valea Jiului, prin alcătuirea unui model de intervenție şi în
celelalte perimetre urbane vulnerabile.
Primele proiecte din cadrul programului, aflate în stadiul de implementare, sunt:
‐
Cartierul Nostru, Nevoile Noastre, de identificare a necesităților individuale ale familiilor din cartier;
‐
Centrul vizibil, de creștere a vizibilității Centrului Comunitar Speranță pentru Colonie;
‐
Cartierul Minunilor, de identificare a nevoilor copiilor din cartier și ulterior amenajarea unor locuri de joacă dedicate;
‐
Ianza. Artele Acasă, de consultanță pe partea de arhitectură și sprijinire a demersurilor Fundației Ianza Art Inter‐Cultural pentru
refuncționalizarea Casei Ianza ca Centru Cultural și semnal în structura urbană principală de acces în zona coloniilor: colonia
„Ianza”, colonia „Teodorescu” și cartierul „Colonie”.

Aceste diplome recompensează în mod simbolic contribuția inițiatorilor locali privați la creşterea competitivității regiunii noastre prin
„bune practici” şi fac parte dintr‐un program mult mai amplu al RUR‐ului de întărire a rolului urbanistului într‐o comunitate, ca mediator şi
consilier strategic, în realizarea unui consens atît de necesar în rezolvarea conflictelor existente.

