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Abstract: 
The study focuses on analysing the industrial landscape in a small-sized town from 

Romania, Fieni. From the late 1920s and more intensively in the second part of the XXth 
century, the industry has become the engine for its economic development. Declared as town 
in the late of 1960s, Fieni was known during communism times at national, but also 
international level, by its two representative activities, the cement and bulb industries. The 
shift to the capitalist economy in 1989 introduced gradually evident socio-economic 
transformations which have had an impact on the population quality of life, but also on the 
local landscape. 

Nowadays, even if the importance of industry decreased considerable in the area, the 
industrial landscape is still visible, being represented by many buildings which were built 
during the industrialisation process of the town between 1960s and the 1980s.  

On the one hand, the aim of the study is to identify the different types of constructions 
from the local landscape, affected more or less by the de-industrialisation process, and also 
their different degrees of conservation and renovation. On the other hand, aspects related to 
the functionality of the constructions are also analysed through an inventory of the economic 
reconversion projects developed after 1990. The methods of analysis include different 
information sources and field research conducted in several stages. 

In the results section, the elements of industrial landscape will be studied taking into 
account their impact on the indentity of the place, on the indentification and belonging 
feelings of the population with the town. 
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Rezumat: 

Studiul se axează pe analiza peisajului industrial într-un oraș mic din România, Fieni. 
De la sfârșitul anilor 1920 și cu precădere în a doua jumătate a secolului al XX-lea, industria 
a devenit motorul dezvoltării sale economice. Declarat oraș la sfârșitul anilor 1960, Fieni a 
fost cunoscut în timpul perioadei comuniste, atât la nivel național, cât și la nivel 
internațional, prin cele două activități reprezentative, industria cimentului și a becurilor. 
Trecerea la economia capitalistă în 1989 a introdus treptat transformări socio-economice 
evidente care au avut un impact asupra calității vieții populației, dar și asupra peisajului 
local. 



Astăzi, chiar dacă importanța industriei a scăzut considerabil în zonă, peisajul 
industrial este încă vizibil, fiind reprezentat de numeroase clădiri care au fost construite în 
timpul procesului de industrializare a orașului în perioada 1960-1980. 

Pe de o parte, scopul studiului este de a identifica diferitele tipuri de construcții 
prezente în peisajul local, afectate mai mult sau mai puțin de procesul de dezindustrializare, 
precum și diferitele grade de conservare și renovare a acestora. Pe de altă parte, sunt 
analizate aspecte legate de funcționalitatea construcțiilor prin inventarierea proiectelor de 
reconversie economică după 1990. Metodele de analiză includ diferite surse de informare și 
cercetare pe teren realizată în mai multe etape. 

În secțiunea rezultatelor, elementele de peisaj industrial vor fi analizate prin prisma 
impactului pe care îl au asupra identității locului, respectiv asupra sentimentelor de 
identificare și apartenență a populației cu orașul. 
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