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DATE CU PRIVIRE LA ISTORIA MINERITULUI
DIN MARAMURE
CAROL KACSÓ

Minereurile neferoase i sarea reprezint, fr îndoial, cele mai importante bogii
naturale ale Maramureului. Evoluia comunitilor locale a fost strâns legat de exploatarea i
valorificarea acestor bogii.
Excepionala dezvoltare a civilizaiei din nordul Transilvaniei, mai ales în a doua
jumtate a mileniului II î.e.n., a fost în conexiune direct cu practicarea unui minerit intens al
srii, cuprului i aurului, fiind fructificate nu numai resursele de la suprafa, ci i unele aflate
la adâncime nu prea mare în pmânt. Numeroasele depozite de bronzuri i tezaure de aur
descoperite în Maramure, cu precdere în regiunea ibleului, dar i obiectele i instalaiile
gsite în saline sunt mrturii ale activitii miniere din epoca bronzului, efectuate deja de
grupuri specializate. Existena acestora a putut fi documentat prin obiectele cu specific
minier i metalurgic puse în lumin în mormintele epocii, apariia lor ducând i la concluzia c
anumite ritualuri de cult erau destinate doar unor astfel de grupuri.
Dispariia zcmintelor de minereuri exploatabile cu tehnologia vremii a dus la
abandonarea mineritului pentru o perioad de cel puin câteva secole în cursul mileniului I
î.e.n., consecina fiind i pariala depopulare a zonei.
Problema momentului cronologic al relurii activitii miniere în Maramure este
extrem de controversat. Unii cercettori, în special de la sfâritul secolului XIX, începutul
secolului XX, au încercat s atribuie romanilor lucrrile miniere vechi de la Baia Mare, Baia
Sprie, Cavnic etc. Mai nou se vorbete despre mineritul practicat de dacii liberi, fr a fi
abandonat întru totul ideea prezenei efective romane în zon.
Dei recent au aprut mai multe descoperiri în Maramure, inclusiv în Baia Mare, care
se dateaz în perioada secolelor II-IV e.n. i care atest o locuire destul de intens în
apropierea granielor provinciei romane Dacia, activitatea economic a comunitilor acestei
perioade rmâne în continuare puin cunoscut, iar eventualele mrturii ale unei activiti
miniere lipsesc.
Despre locuirea din epoca postroman în Maramure exist, de asemenea, puine date i
nu se cunosc nici un fel de vestigii care ar putea fi puse, eventual, în conexiune cu vreo
exploatare minier.
Primele date certe cu privire la mineritul din Maramure provin din secolul XIV, atunci
când acesta este atestat în documente scrise. Se poate îns presupune, pe drept, c începuturile
medievale ale activitii miniere sunt mai timpurii, cel puin din a doua jumtate a secolului
XIII.
Este neîndoielnic c oraul Baia Mare, la fel ca i localitile din împrejurimi, i în primul
rând Baia Sprie, a fost întemeiat i s-a dezvoltat datorit existenei în zon a resurselor de
minereuri neferoase, principala activitate a locuitorilor fiind legat de minerit. Cel mai vechi
document scris cunoscut referitor la Baia Mare provine din anul 1329. Prin acest act, regele
Carol Robert (1301-1342) doneaz lui “Corrardus Judex Civitatum Rivuli Dominarum et de Medio
Monte” pdurea dintre cele dou localiti, pentru ca acest teritoriu s fie populat. Baia Mare
apare aici sub denumirea de civitas Rivuli Dominarum, ea având un jude comun cu Mons
Medius (Baia Sprie). Într-un document din anul 1327 este menionat Zazarbanya (Mina Ssar),
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care s-a unit mai târziu cu Baia Mare. Sub numele de Zazurbanya, aezarea apare, alturi de
Rivulus Dominarum, i în actul emis de regele Ludovic I (1342-1382) în 1347. În acest act este
pentru prima dat amintit mineritul din zon, fiind precizat faptul c anual se alege un jude al
minerilor, magistrum montis, care supravegheaz, împreun cu judele oraului, judex, i cu
consiliul, magistratus, activitatea desfurat în mine i exercit dreptul de judecat în
problemele legate de minerit. Tot aici se stipuleaz c judele oraului i consiliul aleg
supraveghetorii minelor, scansores, în a cror sarcin revine controlul activitilor miniere, dar
i permanenta mrire a urburii cuvenite regelui. Se stabilete c lemnul folosit în amenajarea
minelor poate fi procurat fie din hotarul localitii, fie din pdurile mai îndeprtate. Toate
privilegiile reîntrite prin acest act aparineau unei importante comuniti dintr-un ora liber
regal.
Potrivit unei plângeri din 1383 a locuitorilor oraului, voievodul Balc, fost comite al
Stmarului, împreun cu fraii lui, Drag i Ioan, produceau, în pdurea regal, Pdurea Neagr
(in silva sua Regali nigra), crbune de lemn. Pentru a nu fi perturbat activitatea minier,
locuitorii pretindeau evacuarea celor menionai. În 1384, regina Maria (1385-1395) cerea
acestora s nu împiedice libera folosire a amintitei pduri.
Datorit iniiativelor locale i a sprijinului primit din partea autoritilor regale, minele
de la poalele Gutâiului deveneau, în a doua jumtate a secolului XIV, principalele surse de
procurare a aurului din regatul angevin. Foarte probabil, activitatea minier cea mai
prodigioas se desfura pe Valea Pietroasa, Valea Roie i pe Dealul Crucii.
La începutul secolului XV, atunci când Baia Mare a fost cedat, împreun cu alte
posesiuni, despoilor sârbi t. Lazarevici i Gh. Brancovici, mineritul de aici a cunoscut o
prim etap de regres, unele mine devenind chiar neutilizabile. Totui, din aceast perioad,
mai precis de la 1411, este documentat existena la Baia Mare a unei monetrii, ale crei
începuturi se dateaz, eventual, chiar din prima jumtate a secolului XIV.
Revirimentul activitilor miniere a avut loc sub protecia lui Iancu de Hunedoara (14461453), care a facilitat deschiderea de noi galerii i prin aducerea unor specialiti italieni.
Aceast period de înflorire a mineritului bimrean se extinde pân spre sfâritul domniei
regelui Mathia (1458-1490), apoi începe o nou etap de regres, care s-a datorat epuizrii unor
filoane bogate i inundrii unor lucrri mai vechi, dar i distrugerilor provocate de trupele
principelui polonez Albert, care au invadat oraul în 1490.
La începutul secolului XVI s-au fcut noi încercri de sprijinire a mineritului din Baia
Mare. În anul 1505, regele Vladislav al II-lea (1490-1516) oferea cmrii din Baia Mare o parte
din veniturile tricesimei ardelene “ad sustentationem et culturam montarum suarum”. Peste doi
ani, în vederea refacerii minelor de la Baia Mare, regele îi declara disponibilitatea de a folosi
suma obinut din arendarea pe doi ani a vigesimei transilvnene ctre sibieni i braoveni.
În 1521 a avut loc un conflict între minerii din Baia Mare. Ca urmare a acestui conflict, a
fost redactat în limba german o jurisdicie minier valabil pentru Baia Mare i Baia Sprie,
intitulat Bergordnung in der Hungarischen Neustadt uvd Mittelberg, care cuprindea 56 de
articole.
Investiiile în minerit nu au lipsit totui, ele fiind fcute inclusiv de ctre municipalitate.
Pentru c au exploatat fr nici un fel de ajutor dou mine ale cmrii din apropierea oraului,
regele Ludovic al II-lea (1516-1526) a emis, în 1525, un act prin care fcea cunoscut
tezaurarului c scutete timp de doi ani locuitorii oraului Baia Mare de lucrum camerae,
precum i de toate celelalte impozite.
Dup succesele sale militare din 1529, Ioan Zápolya I (1526-1540) i-a extins autoritatea
i asupra teritoriilor stmrene i bimrene. Pentru impulsionarea activitilor miniere, el a
apelat la serviciile unui renumit specialist din Prusia, F. Schmalz, care a construit la Baia Mare
teampuri mai performante, cu ajutorul crora se putea prelucra fr pierderi prea mari i
minereul mai puin bogat în metale. Totodat, prin uscarea unor spaii miniere inundate i
exploatarea acestora, a fost mrit producia, astfel fiind stopat pentru o anumit perioad
decderea activitii miniere.
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Mijlocul secolului XVI marcheaz un nou declin al mineritului bimrean. Oraul a fost
ocupat, în anul 1551, de Habsburgi, care au încercat s redreseze situaia economic a
localitii. Comisarii regali trimii la faa locului în primvara anului 1552 au constatat c
rezultatele obinute în urma msurilor luate în deceniile precedente au fost minore, lipsa
mijloacelor bneti nepermiând îmbuntirea substanial a exploatrii miniere. În plus,
datorit folosirii unor metode înapoiate de eliminare a apelor, mai multe mine erau inundate.
Potrivit unor inventare întocmite la 1553 i 1556, la mijlocul secolului XVI erau în
activitate la Baia Mare minele cunoscute deja în vremea lui Mathia, partea mai mare fiind în
proprietatea cmrii regale, existând i proprieti particulare. Funcionau aici, între 1551 i
1553, pe lâng o galerie de profunzime, lung de 674 stânjeni, i o serie de galerii, precum i
mine de suprafa, 14 teampuri i cinci cuptoare-topitorii. Sunt consemnate minele
„Gepelschacht” i „Genczwar”, ambele în „Muntele Ssar”. La 1556, Cmara din Baia Mare
dispunea de mai multe edificii, ateliere i încperi cu diferite destinaii: casa de cementare,
casa de btut moned, topitoria de monede, casa de ardere (crematoria), o topitorie ce aparinea
lui Petru diacul, o alt topitorie, atelierul fierarului, un depozit (reservatorium) de bani i
argint, o încpere pentru pstrarea seului, „casa” prefectului, încperea Cmrii, o pitrie,
buctrii etc. Sunt menionate acum la Baia Mare minele „Naghwerem”, „Gewzwad”, „Gepel
Schacht”, „Regio Schacht” (puul regal), „Chereznye Regia” i „Stolna Regia” (Galeria Regal), iar
la Baia Sprie minele „Pelsewcz” i „Mihalurbanya”. Pe lâng inventarul minei Naghwerem, sunt
precizate inventarele i altor lucrri miniere. Astfel, mina Gewzwad avea dou „maini”, una
veche i una nou, ultima cu dou funii mari, o cantitate foarte mare de lemne, recipiente cu
mâl impur, un teamp cu 24 sgei, 1742 „par” de minereu neprelucrat, alte unelte i
instrumente, puul Gepel Schacht o „main” cu dou funii mari, un teamp cu 21 de sgei, un
morman de minereu la suprafa de 1874 „par”, mina Chereznye Regia o „main” i o galerie.
În registrul din 1559 al cmrii din Baia Mare, în care sunt sintetizate datele dintr-un
registru disprut, sunt menionate o serie de informaii cu privire la eforturile fcute pe la
mijlocul secolului XVI în vederea redresrii mineritului din regiunea Baia Mare i a
intensificrii baterii de monede. Astfel, în vederea întreinerii minei regale Nagywerem s-a
cheltuit, în 1559, suma de 1615 florini i un denar, pentru mina regal de la Baia Sprie (ad
culturam fodine medimontis regie maiestatis) 149 florini 22 dinari, pentru deschiderea de galerii
noi i întrirea „galeriei mari” (stollis magne) 162 florini 40 dinari, pentru teampurile regale
(stompa regie maiestatis) 606 florini 24 dinari, pentru ridicarea unor teampuri noi (ad novam
erectionem stomporum) 225 forini. 55 dinari, pentru ameliorarea topitoriei (conflatorii) regeti
1315 florini 19 dinari, pentru casa cmrii 924 florini 94 dinari, iar pentru alte nevoi (diversa
cursoralia) 83 forini. În acelai an, venitul cmrii s-a ridicat la 30 230 florini i 34 dinari.
În perioada Principatului Transilvaniei, minele i monetria din Baia Mare au fost
trecute din proprietatea regilor Ungariei în proprietatea principilor Transilvaniei. Acetia
arendau minele unor particulari, precum familiile Herberstein i Lisibona, dar i oraului.
F. Herberstein i-a început activitatea la Baia Mare în 1583. El a obinut de la t. Bathori,
deja rege al Poloniei, minele cmrii, împreun cu teampurile, topitoriile i monetria,
pltind pentru acestea anual suma de 33 160 taleri. În 1586, Herberstein a arendat i minele
din Cavnic, iar în 1600 arendai erau pentru scurt timp fiii acestuia.
Noul arenda a fost G. Lisibona, originar din Anvers, care s-a strduit, chiar mai mult
decât predecesorii si, s obin un profit cât mai mare fr investiii importante. Sunt
cunoscute mai multe litigii financiare pe care le-a avut Lisibona cu conducerea oraelor Baia
Mare i Baia Sprie. Verdictul final în procesul cu oraul Baia Sprie a fost dat în 1614 de ctre o
delegaie, ce aciona în numele regelui. Potrivit sentinei, cele dou pri renunau reciproc la
preteniile avute, oraul putând s continuie liber activitatea minier, fiind de acord ca
Lisibona s aib la dispoziie câteva mine particulare mai mici. Printr-o hotrâre luat doar cu
câteva zile mai devreme de principele Ferdinand, arenda principal devenea îns din nou un
membru al familiei Herberstein, în timp ce familiei Lisibona îi revenea doar Mina Borcut, pe
atunci relativ recent deschis, precum i câteva proprieti miniere din Baia Mare.
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Din toamna anului 1619 regiunea minier Baia Mare a ajuns sub controlul principelui G.
Bethlen (1613-1629), care a dat în arend oraului Mina Dealul Crucii i Monetria, dând
dispoziii administrative i în legtur cu Mina Neagr i Mina Wath. Dup expirarea
contractului de arend, care a fost reînnoit de dou ori, minele din jurul oraului au fost
exploatate de meterii principelui, printre acetia numrându-se cunoscutul specialist P.
Filstich. Pe baza unui contract încheiat cu t. Bethlen, oraul Baia Mare a primit din nou, între
1630 i 1636, arenda minelor, suma arendei fiind de 2.000 de taleri anual. Au urmat apoi ali
arendai, printre acetia fiind i unul dintre fraii Lisibona. Pagubele pricinuite de unii dintre
arendai lucrrilor miniere au fost îns extrem de mari, fiind excavate blocurile de sprijin ale
minelor, menajate de cei vechi, i înlturai stâlpii de susinere.
Baia Mare a trecut din proprietatea familiei Bethlen în cea a familiei Rákóczi în anul
1647. Principele Gh. Rákóczi I (1630-1648) a pus sub supravegherea direct a cmrii princiare
lucrrile miniere din jurul Bii Mari. Pentru înlesnirea activitii miniere, dar i a monetriei,
impozitul perceput de la ora a fost folosit pentru nevoile minelor i monetriei, apoi sumele
au fost orientate doar spre aceasta din urm, astfel c dup 1648 nu s-a mai cheltuit nimic
pentru întreinerea minelor cmrii, activitatea acestora fiind practic sistat.
Începând cu 1664, zona Baia Mare ajunge sub jurisdicie austriac. Cmara imperial a
examinat starea economic a zonei, în primul rând a minelor din Baia Mare i Baia Sprie, i a
întocmit un inventar al bunurilor existente, precum i planuri de reluare a activitii. S-a
încercat mai ales s se impun oraului Baia Mare reînceperea exploatrii minelor care îi
aparineau. Având în vedere încercrile lipsite de succes ale anilor ’30 i 40, conducerea
oraului a refuzat s investeasc în lucrrile miniere, ceea ce a dus la degradarea accentuat a
acestora, aa cum reiese i din inventarul întocmit în 1678. De altfel, în 1674 a fost desfiinat
Oficiul comitelui cmrii din Baia Mare, în locul acestuia rmânând un Oficiu minier cu un ef
i doi funcionari subordonai cmrii din Špis.
O situaie diferit aveau minele aflate în proprietatea oraului Baia Sprie. Exploatarea
acestora s-a dovedit a fi mai profitabil, din acest motiv a fost luat deja la sfâritul anilor ’70
decizia ca mcar în calitate de coproprietar minele de aici s ajung sub controlul cmrii din
Špis. În 1669, au fost verificate minele Leves, Tomoz i Vant, iar în anul urmtor oraul a fost
obligat, conform Legii minelor, s fac investiii. Dup mai multe tergiversri, contractul cu
cmara a fost încheiat în 1689. Potrivit acestuia, oraul Baia Sprie ceda cmrii dreptul de
folosin liber a minelor Fudor, Leves, Tomoz i Vant, împreun cu instalaiile miniere,
teampurile, o topitorie i pdurile, rmânându-i, printre altele, Mina Borcut, un teamp i o
topitorie. În schimbul proprietilor cedate, Baia Sprie primea pe viitor scutiri de taxe i
impozite, cmara preluând i o datorie de 24 520 florini. Era stipulat i faptul c orenii aveau
dreptul s efectueze cercetri i s deschid noi mine. Acest punct din contract nu a fost îns
respectat de ctre cmar.
În documentele de arhiv ce aparin perioadei dintre secolele XIV i XVII sunt
consemnate numeroase lucrri miniere aflate în perimetrul oraului Baia Mare, marea
majoritate pe Dealul Crucii (501 m): Cireului (Cheresnye bania [1505, 1525], Cheresnie Regia
[1556], Kerschenbaum [1552]), Rândunica (Schwabenherd [1552]), Gepel (Gepel Schacht [15521556], Geppel Schacht [1556-1600], Gepelschacht [1612-1630]), Göncvár (Gheönchwar [1569,
1630], Ghoenchwar [1569], Geönczvár [1620-1624], Genz Vár, Gönczvár [1632, 1634]), Opferzeit
(1552), Cacer (Cacer bania [1621-1624]), Ssar (Zazarbania [1347], Zazarhegy [1556, 1620]),
Gepelul Mic (Kys Gepeli, Kis Gepely [1620-1624], Kis Gepel [1664]), Puul Regal (Regia Schacht
[1553-1556]), Galeria Regal (Stolna Regia [1553], Stholna Regia [1556]), Puul Calu (Lo Schacht
[1621-1624], Lw Schacht [1635]), Gâtii (Gänseweide [1552], Gewzwad [1553, 1556]), Grota Mare
(Nagi Werem [1549, 1621-1624, 1631], Grosse Grube [1552, 1556], Naghwerem [1556],
Nagywerem alias Császár bánya [1569], Magna Fodina seu Gross Grube [1573], Nagy vrem,
Nagyverem [1620-1650], Kaisers Grube, Kaiszers Krube [1664]), Surptura (Omlás bánya
[1621]), Sarlósat (Sarlosath [1569], Sarlo Schat [1569]), Roata Nou (Wykerek [1563, 1569],
8
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Uykerek, Újkerék [1621, 1635]), Puul Nou (Uj Satth [1563], Neue Schacht [1552], Város új Sattia
[1621]), Valea Roie (Frauenseifen [1552]).
Câteva dintre minele menionate apar nu numai în documentele de arhiv, ele fiind
semnalate i prin monedele miniere (pfenigi minieri), btute de proprietarii sau arendaii
minelor (Nagyverem, Wanth etc.). Astfel de monede au fost emise i la Baia Sprie, Cavnic,
Bia.
De la începutul secolului XVIII i pân în 1748, minele din Baia Mare aparineau
Direciei minelor din Košice. În anul menionat a fost înfiinat la Baia Mare Inspectoratul
superior minier (Inspectorat Oberamt), scopul declarat fiind acela de cretere a produciei de
aur i argint. În subordinea Inspectoratului se aflau Monetria din Baia Mare, Oficiul minier
regal din Baia Sprie, Oficiul minier i al topitoriei din Cavnic, Oficiul Topitoriei i al pdurilor
regale din Ferneziu, Oficiul Topitoriei de cupru i al pdurilor regale din Bia, Oficiul minier
i topitoria din Nistru, Oficiul minier regal din Biu, fierriile din fostul comitat BelsSzolnok, Oficiul minier regal din Bora, teritoriul Cetii Chioar, Serviciul financiar central al
inspectoratului, patru laboratoare i judectoriile rurale miniere din Baia Sprie, Cavnic i
Bora.
În 1764 erau în exploatare la Baia Mare urmtoarele mine: I. pe Valea Roie: Maria
Heimsuchung, Sf. Leopold, Sf. Iosif, II. pe Valea Pietroasa (Köves): Sf. Treime, Sf. Martin, Sf. Francisc,
Sf. Nicolae, Sf. Francisc de Paula, Sf. Susana, Salvator, Providentia, Sf. Ioan Evanghelistul, Sf. Mihail,
III. pe Valea Lung: Sf. Laureniu, Sf. Rozalia, Sf. Ioan Nepomuk, IV. pe Valea Usturoi: Sf. Anton, Sf.
Iosif, V. Sub Piatr (Kalja): Sf. Leonard, VI. Valea Borcutului: Sf. Agata, Virgo assumpta, Sf. tefan,
Sf. Leopold, Isaia, Sf. Treime, Sf. Iosif, Sf. Gheorghe, Mina Stemei (Czimerbánya), VII. Dealul Crucii,
VIII. Pârâul Sf. Ioan: Sf. Petru, IX. ipotul Sf. Ioan: Sf. tefan, X. Ferneziu: Sf. Ioan.
În 1765, cmara, în colaborare cu oraul, a început exploatarea Galeriei Lobkowitz. Dup
30 de ani de activitate, galeria a intersectat lucrri miniere mai vechi. Acestea au coborât,
potrivit observaiilor fcute cu prilejul deschiderii orizonturilor mai adânci, pân la orizontul
IV, aflat la 100 m mai jos de nivelul galeriei de baz.
În cursul unei cltorii prin Banat, Transilvania i Ungaria, Ignaz Edl. von Born a vizitat,
în anul 1770, i localitile Baia Mare, Cavnic i Baia Sprie. În relatrile sale despre aceast
cltorie, publicate în anul 1774, polihistorul austriac furnizeaz, pe lâng o serie de date
istorice, i date relevante cu privire la mineritul din zon i informaii interesante referitoare la
mineralele sesizate, printre acestea i la antimonitul de Baia Sprie. El menioneaz i lucrrile
miniere de la Biu, Bia i Nistru.
În 1771 au fost amenajate lacuri ce au servit activitii minelor de pe Valea Roie.
Costurile de amenajare au fost recuperate de municipalitate de la teampurile care foloseau
apele acestor lacuri, în aceast vreme existând pe Valea Roie 25 de astfel de instalaii, dintre
care trei aparineau oraului, restul unor societi particulare. În 1785, oraul a vândut minele
din Valea Roie unei societi miniere din Nistru. Din aceast perioad este menionat i o
min a cmrii pe Valea Pietroasa. În a doua jumtate a secolului XVIII importante lucrri
miniere s-au aflat pe Valea Usturoiului i în partea nordic a Vii Firiza.
La începutul secolului XIX a încetat orice activitate minier pe Valea Roie, dar a
continuat pe Dealul Crucii i pe Usturoi, dup cum rezult din relatrile lui Wilhelm Gottlob
Ernst Becker, intendantul minelor de la Freiburg, care a vizitat mai multe mine din Ungaria i
Transilvania în anul 1805, printre acestea pe cele din Baia Mare, Baia Sprie i Cavnic. Potrivit
informaiilor sale, în mina de la Dealul Crucii erau continuate exploatri vechi, pentru
susinerea galeriilor fiind folosit lemnul de castan. Este descris i activitatea fierarilor, care
aveau în sarcin confecionarea i întreinerea uneltelor miniere.
Date importante cu privire la lucrrile miniere mai vechi, o bun parte deja prsite, de
pe Valea Roie sunt furnizate de un raport întocmit în anul 1835 i intitulat „Bericht über den
Vörösvizer Grubenbau u. dessen Feldregulierung von Anton Wiesner k. k. Oberbieberstollner
Bergverwalters-Adjunct”. Sunt menionate aici galeriile Salvator, Susana, Petru i Pavel, Gheorghe,
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Iuliana, tefan, Evanghelist, Martin, Elisabeta, Sf. Treime, Leopold, Iosif, Laureniu, Mihail, Nepomuk,
Calul, Galegottes, Mikuli, Maria Domnului cu secera.
Galeria de baz de pe Valea Roie a fost redeschis în 1831, pe întreaga sa întindere fiind
descongestionat spre sfâritul anului 1842. Pe la mijlocul secolului XIX aproape toate minele
aparineau cmrii. Întrucât rentabilitatea exploatrilor a crescut simitor, în 1850 s-a început
sparea galeriei Svaiczer pe versantul sudic al Dealului Morgu, pentru evacuarea apei din
nivelurile superioare. Ea a fost perforat la mijlocul anului 1864 de Puul Laureniu, aflat la 2
km de intrarea în galerie, în felul acesta fiind interceptat i filonul Laureniu. Tot în anul 1864 a
fost instalat la mina Dealul Crucii o pomp cu coloan de ap pentru evacuarea apei din
galeriile inferioare. Ea a fost pus în funciune cu ajutorul unei conducte, ce pornea din Valea
Roman.
Spre sfâritul secolului XIX, galeria Svaiczer, aflat la altitudinea de 227 m, avea pe
direcia principal 3 km, ea intersectând i filonul principal i ajungând pân la filonul
Calasantius. La acea dat, lucrrile miniere au avut ca obiectiv reeaua de filoane Laureniu
(principal), filoanele Mihail, Nepomuk, Leopold, Martin, Ioan Evanghelistul, tefan, Franz Susana,
Ferdinand, Salvator providentia, Iosif Calasantius. În afara acestor filoane, existau i altele, de
importan mai mic: Vinceniu, Iuliana, Petru i Pavel, Emilia, Iohanna, Ignaiu, Treistejari etc.
Lucrrile miniere au fost însoite de crearea haldelor, dintre care numeroase pot fi recunoscute
i în prezent.
Schimbri mai importante în administraia minelor au intervenit de abia în a doua
jumtate a secolului XIX, atunci când Direcia minelor din Baia Mare a preluat atribuiile
fostului Inspectorat superior minier.
La 1900, Direcia minelor i uzinelor metalurgice Baia Mare avea în subordinea sa
Oficiul minier din Baia Sprie, Oficiul minier i al topitoriei din Cavnic, Oficiul minier i al
topitoriei din Biu, Oficiul minier i al topitoriei din Rodna Veche, Oficiul topitoriei din
Ferneziu, Mina Valea Roie i Mina Dealul Crucii din Baia Mare, Oficiul de analiz din Baia
Mare.
La cumpna dintre secolele XIX i XX s-au fcut noi investiii în mina din Dealul Crucii,
pentru a-i mri randamentul, în condiiile în care s-a constatat scderea coninutului de metal
din minereu. A fost mrit capacitatea teampului prin instalarea, printre altele, a turbinei
Girard. Pentru funcionarea teampului a fost construit, la 2,5 km distan de acesta, uzina
electric din valea Vicleanul, care a fost dat în funciune în noiembrie 1900. Au fost executate,
totodat, lucrri de explorare, inclusiv unele ce vizau redeschideri în orizonturile superioare.
În Valea Borcutului erau în exploatare, la începutul secolului XX, mai multe mine, cele
mai importante fiind Mina Leopold i Mina Mica. Filonul exploatat în cea de a doua min
cdea în continuarea spre sud a filonului din Mina Leopold, cele dou fiind desprite printr-un
interval steril de abia 100 m. Surprinztoare la cele dou mine era extinderea coninutului de
aur înspre adâncime, în condiii geologice diferite de cele constatate în alte locuri, filoanele de
aici fiind legate de riolite i nu de andezite, la fel ca la Bia i în Dealul Crucii.
Cantitatea de aur extras din minele ce aparineau Districtului minier Baia Mare era în
anul 1905 de 699,509 kg, din care exploatrilor din Valea Borcutului le revenea 93, 70 kg, Minei
Dealul Crucii 168 kg, iar Minei Valea Roie 240,5 kg. În anul menionat s-a obinut în acest
district i o cantitate apreciabil de argint – 6336,35 kg, din care 578,8 kg la Mina Dealul Crucii,
20,6 kg la Mina Ioan Evanghelistul de pe Valea Roie, 141,3 kg la Mina Calasanti, 158,7 kg la
Mina Leopold, 18,8 la Mina Mica.
În timpul primului rzboi mondial, minele au suferit grave stricciuni. Minele de aur de
la Dealul Crucii, ca i cele plumbo-argintifere de la Baia Sprie i Cavnic, au fost inundate.
Dup Unirea Transilvaniei cu România, proprietile ce au aparinut Direciei minelor
au trecut în proprietatea statului român (martie, aprilie 1919). Pân în aprilie 1920 ele au fost
administrate de ctre Consiliul Dirigent din Ardeal, apoi au trecut în competena
Directoratului general al minelor din cadrul Ministerului de Industrie i Comer. Aceast
situaie s-a meninut pân în 1925, întreprinderile fiind conduse prin intermediul
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administraiei de stat. Apoi, ele au trecut sub supravegherea Directoratului general pentru
valorificarea bunurilor statului. În 1927 a fost adoptat “Regulamentul special pentru micile
exploatri din Munii Apuseni i din regiunea Baia Mare”, care se referea la întreprinderile
create de locuitorii celor dou zone pentru exploatarea minereurilor neferoase. În 1930
întreprinderile miniere i metalurgice de stat din Transilvania s-au constituit în trei regii
publice comerciale distincte, reprezentând centrele de la Baia Mare, Hunedoara i ZlatnaAbrud, care au fost apoi contopite, în 1931, în “Regia public comercial a întreprinderilor
miniere i metalurgice din Ardeal” (RIMMA).
Pân în 1928 a fost evacuat apa din minele de la Dealul Crucii, Baia Sprie i Cavnic.
Începând cu anul 1928 s-au obinut concentrate de plumb, zinc i pirit de bun calitate prin
separarea prin flotaie a sulfurilor. În 1930 s-a realizat la uzina „Phönix” din Baia Mare o secie
de acid sulfuric pe baza SO2 degajat prin oxidarea (prjirea) concentratelor sulfuroase. Tot în
anul 1930 s-au instalat la minele Dealul Crucii i Baia Sprie grupuri de pompe centrifugale
construite din materiale anticorosive. Astfel de pompe au fost ulterior instalate i la minele
Statului Valea Roie, ca i la cele din Cavnic. În 1931 s-a pus în funciune o instalaie de
amalgamare, apoi o flotaie la mina statului Dealul Crucii, iar în 1933 a fost construit la Baia
Mare o instalaie de afinare a aurului.
Minele erau exploatate i de societi miniere particulare, multe cu capital strin:
Societatea francez de mine de aur din Transilvania-Bia, Societatea minier „Coroana de
Aur” Nistru, Societatea minier „Aurum” Valea Borcutului, Societatea „Petroani” Baia Mare,
Societatea minier „Doamne ajut” Bia, Societatea minier „Zglama” Nistru, Societatea
minier „Matei” Baia Sprie, Societatea minier „Concordia” Bia, Societatea “Phönix”.
Aceasta din urm se ocupa de prelucrarea minereurilor plumbo-argintifere de la Herja, în
acest scop construind la Baia Mare, în 1928, o instalaie de flotaie difereniat pentru plumb i
zinc. O alt flotaie, precum i o instalaie de cianurare au fost puse în funciune de ctre
Societatea “Aurum” în Valea Borcutului. La minele Dealul Crucii, Bia i Ssar existau, de
asemenea, instalaii de cianurare, aparinând RIMMA, „Societii Franceze de Mine de Aur
din Transilvania”, respectiv Societii „Petroani”.
În anii ’30, activitatea productiv cea mai intens la Baia Mare se desfura în cadrul
Minei Valea Roie. Ea avea o galerie cu o lungime de 9000 m, fiind cea mai lung din
Transilvania. S-a creat aici un nou orizont, cu 100 m sub nivelul galeriei principale Cuza Vod
i s-a adâncit cu 50 m puul de extracie Principele Nicolae. De asemenea, la Dealul Crucii s-a
adâncit puul de extracie cu 50 m i s-a început galeria transversal spre filon, în vederea
deschiderii oriontului al IX-lea. Tot aici a fost construit o nou main de extracie i s-a
mecanizat transportul de minereu pe galeria principal.
În Valea Borcutului, începând cu anul 1934, a desfurat o ampl activitate Societatea
Petroani, având aici un complex de concesiuni i perimetre de exploatare cu o suprafa de
3835 ha. Au fost redeschise mai multe galerii prsite, unele apreciate ca datând din secolul
XVII sau chiar dintr-o perioad anterioar, i au fost realizate noi galerii de exploatare, în acest
fel fiind identificate noi zcminte. A fost prelungit galeria Înlarea Sf. Cruci i a fost spat
puul Borza de 150 m în partea sudic a concesiunilor, a fost prelungit traversarea Sofia în
partea vestic i a fost spat puul Wilhelm de 210 m adâncime în regiunea central a
zcmintelor. Producia de minereu a acestei societi a fost în anul 1938 de 9265 tone, iar în
anul urmtor de 18 559 tone.
*
De-a lungul secolelor cele mai importante exploatri miniere s-au aflat cu siguran în
împrejurimile oraului Baia Mare. Exist îns i alte localiti maramureene unde s-a practicat
intens mineritul.
Am menionat deja de mai multe ori oraul Baia Sprie, întrucât evoluia sa s-a desfurat
pe coordonate similare celor din Baia Mare. Cele mai vechi, în acelai timp i cele mai extinse
lucrri miniere din aceast localitate se afl pe Dealul Minei (729 m), din partea nordic a
oraului, unde se plaseaz filonul principal. Dovezile mineritului intens practicat aici sunt
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numeroasele galerii vechi, lucrrile de suprafa înc vizibile i haldele, deocamdat puin
cercetate. Cele mai spectaculoase excavaii de aici sunt Leppen, Crptura Zorilor i Lacul
Albastru. Acesta din urm s-a format în anii 1919-1920, probabil în condiiile abandonrii
mineritului la partea superioar a zcmântului Baia Sprie, pe o excavaie minier de pe
filonul Domnioara, excavaie blocat în aval de o succesiune de mici halde.
În documente din secolele XVI i XVII sunt menionate mai multe exploatri din raza
localitii: Borcut (Borkwth [1563], Borkwt bania [1620-1650]), Enteres (Entheres bania [1613,
1650], Enthres bánya [1581, 1620-1650]), Lupul (Farkas bania [1581]), Fudor (1581, 1589), Kalicer
(Kalitzer [1581], Kaliczer, Kalyczer [1613, 1620-1650]), Poarta (Kapu Bania [1581], Kapu Banya
[1641]), Levesi (Leveskenyer [1581], Leves bania [1620-1650], Lewesch [1669]), Mihalur
(Mihalwr Bania, Mihalwrbanya [1553-1556]), Pelsevec (Pelsewuz, Pelsevetz, Pelsewcz [15531556]), Tet (Tetho [1620-1640], Tet [1650-1676]), Tomoz (Thommoz [1581], Thomoz, Tomoz
[1620, 1664], Thomasser [1669]), Vant (Wanth [1613, 1664], Want, Vant [1620-1650], Wannt
[1631], Wandt [1669]). În teren au putut fi identificate doar câteva dintre aceste mine: Levesi,
Borcut.
De pe teritoriul localitii Chiuzbaia provin mai multe mrturii arheologice, unele dintre
acestea fiind legate de practicarea mineritului. Printre acestea se afl i un opai de lut, despre
care s-a afirmat c este de provenien roman. Acesta a fost gsit într-o galerie de min de pe
Kishegy (foarte probabil Dealul Chiuz), fiind donat, în 1904, muzeului din Baia Mare.
Mai muli autori de la începutul secolului XX au afirmat, având în vedere în principal
descoperirea menionat, c pe dealurile Magura i Kishegy se afl exploatri miniere din
vremea romanilor. Lucrri miniere exist într-adevr pe dealurile Herja („Magura”) i Chiuz
(„Kishegy”). Multe dintre ele au o mare vechime, îns nici una dintre cele cunoscute în
prezent nu este anterioar epocii medievale. Printre minele databile în secolele XVII i XVIII se
numr i aa-numita Mina Piticilor, o galerie de coast transversal de pe filonul Clementina,
care are o înlime ce variaz între 0,9 i 1,3 m i o lime constant de 0,50 m. Galeria a fost
realizat cu dalta i ciocanul, la fel ca i multe alte lucrri medievale identificate pe teritoriul
Maramureului.
Lucrrile miniere de la Bia au fost în permanen amintite în documente alturi de cele
de la Baia Mare i Baia Sprie. Mrturii ale acestor lucrri sunt conductele de ap, resturile de
teampuri i topitorii, dar mai ales excavaiile subterane, cu intrri vizibile i în prezent. O
situaie similar se constat i la Nistru. Dup o perioad de avânt în secolele XVII i XVIII,
când s-au exploatat în special de ctre Erarialul imperial mai multe filoane, mineritul din
ambele localiti a avut o etap de regres spre sfâritul secolului XIX, depit de abia dup al
doilea rzboi mondial.
Mineritul din Ilba are de asemenea o vechime foarte mare. În cursul secolului XIX exista
aici un numr apreciabil de mine: Valea Colbului, Petru i Pavel, Mihai, Iacob, Hannó, Valea Roie,
Valea Mesteaca, Faa Mare, în care au fost exploatate mai multe filoane. Lipsa investiiilor a avut
ca urmare i aici o rentabilitate sczut, care a atras dup sine abandonarea treptat a
lucrrilor, astfel c, la 1848, era în funciune doar Galeria Mihai.
Filoanele de la Ilba se continu în valea paralel Cicârlul Mare. Aici funcionau minele
Cornelia, Clementina, Carolina i Antonia. Spre sfâritul secolului XIX erau exploatate, de ctre
societatea minier Gerolik, câteva dintre acestea.
Datarea începuturilor mineritului din Cavnic este problematic. Potrivit mai multor
lucrri publicate la sfâritul secolului XIX, pe peretele unei galerii exterioare de min de pe
filonul Principele (Voievod), lucrat exclusiv cu dalta, la aproximativ 70 m de la gura minei, s-a
aflat inscripia: “Hier hats erschlagen Jakob Huber anno 1511”. Pe direcie vertical, galeria
menionat era a treia, fiind cea mai coborât ca altitudine.
În urma unei investigaii recente s-a aflat c o plac cu o inscripie cu un coninut
aproape identic a fost scoas dintr-o galerie de min i se gsete la o persoan din localitate.
Este vorba de o plac de ciment (lung. 73 cm, l. 47 cm, gros. 3 cm), pe care sunt gravate
urmtoarele: HIER HAST/ ERSCHLAGEN/ IAKOR HUBER/ ANNO 1511
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În rândul întâi, lapicidul a fcut o greeal, în loc de HIER HAT(E)S... scriind HAST.
Placa, deteriorat în colul din dreapta la scoaterea din min, are patru guri înspre
coluri i dou cârlige de fier în partea superioar, probabil adugate mai târziu. Deintorul
actual al plcii ne-a informat c aceasta a fost adus la suprafa în anul 2004 din complexul de
galerii de la baza puului Kuemburg, la orizontul Ferdinand. Acest orizont se afl la o distan
apreciabil de filonul Principele (Voievod).
Chiar dac în momentul de fa exist înc anumite nelmuriri cu privire la aceast
descoperire, se poate aprecia de acum c ea este cea mai veche inscripie postroman de pe
teritoriul României, fiind o dovad cert a mineritului timpuriu din Cavnic. Din acest motiv
am descris mai pe larg atât placa, cât i condiiile sale de descoperire.
O etap relativ binecunoscut a mineritului din Cavnic este cea din vremea
Principatului Transilvaniei. Minele de aici au fost date în arend, în 1588, de ctre S. Báthory
lui F. Herberstein. Arendarea a fost prelungit, în 1591, pentru înc ase ani, apoi ea a fost
preluat de ctre Lisibona.
Producia a crescut considerabil în timpul lui Gh. Rákóczy, atunci când au fost adui la
Cavnic muncitori germani. Din 1722 minele de aici au fost administrate de Direciunea
minelor din Zlatna, din 1727 de Direciunea minelor din Košice, iar din 1748 de Inspectoratul
superior minier din Baia Mare.
În 1753 a fost pus în funciune mina Iosif, denumit, începând cu 1810, Reiner, ea
ajungând pân la 6000 m lungime. Dup o perioad de avânt, mineritul din Cavnic a intrat,
prin anii 1816-1817, în regres, spre sfâritul secolului XIX fiind în exploatare doar o singur
min.
În apropiere de Cavnic se afla mina de la Roata. Resursele de aici au fost descoperite, se
pare, înc la sfâritul secolului XVII. Mina avea dou filoane principale – Ana i Nicolae, cu un
coninut bogat de aur, pe lâng acestea fiind exploatate i unele dintre filoanele secundare. În
a doua jumtate a secolului XIX i la începutul secolului XX mina a trecut de la un proprietar
la altul: Societatea minier Ana i Nicolae din Cavnic, J. Creewel din Londra, Societatea Rota
Anna Nines Ltd din Londra, I. Zeibig din Sibiu, Trezoreria minier.
i la Biu exploatarea resurselor de minereuri a început de timpuriu, poate înc în
preistorie. Spre sfâritul secolului XIX i începutul secolului XX existau aici mai multe zone
miniere, ce aparineau trezoreriei: Providena, Anton i Petru i Pavel de la Borcut, Zaharia,
Vratec, Cizma, Coasta ursului. Mina Hell a fost deschis, potrivit plcii existente înc la intrare,
în anul 1846.
Datele cu privire la începuturile mineritului din Bora sunt incerte. Exist i aici
numeroase galerii i puuri foarte vechi pe vârfuri i pe pante înalte, halde în apropierea
acestora, dar i denumiri topografice, precum Dealul Stoll, Valea aurului, Valea Colbu, toate
legate de exploatrile miniere timpurii. O bun parte din ele se afl pe Toroioaga.
La jumtatea secolului XIX s-a deschis zcmântul de pirit cuprifer de la Burloaia,
exploatat prin galeriile Brenner i Johann. În cererile de concesiune din anii 1852-1854 sunt
menionate mai multe lucrri miniere: Sf. Katharina, pe valea Cremenii sau valea Cotoznilor,
afluent al vii Secu, Sf. Leopold, pe valea Secu, Sf. Gheorghe i Sf. Anton, pe valea Cremenii,
Rosalia, în teritoriul minei Stephani, Theresia i Sf. Gheorghe, pe valea Colbului, concesiunea
Gura Bii, pe valea Mcârlului, afluent al Waserului, cu mina Înlarea Mariei (Maria
Himmelfahrt), aflat în vecintatea unei exploatri mai vechi, Gertrud. În actele de vânzarecumprare, respectiv de arendare din aceeai perioad apar i alte mine: Sf. Treime, în
perimetrul minier Toroioaga, Sf. Carol i Sf. Martin, pe valea Cremenii. În cererile de
concesiune din anii 1855-1857 apar i alte lucrri miniere: Sf. Johan, pe valea Secu, Doamne
Ajut, pe valea Cremenii, în trectoarea Jneapn, sub mina Sf. tefan, Sf. Petru, în perimetrul
minier Toroioaga. Activitatea minier era controlat de Comisariatul minier din Bile Bora,
acesta având o raz de activitate ce se extindea pân la Munii Gutâi, cu o excepie, i anume
Ocna ugatag, subordonat Comisariatului minier din Cavnic.
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În raza localitii Budeti, în versantul nordic al Muniilor Vratec se afl zcmântul
minier Jereapn. La sfâritul secolului XVIII erau exploatate deja aproape toate gruprile
filoniene cunoscute astzi (Jereapn, Toto, Gua, Ruginoasa), pe o hart din 1781 fiind
menionate atât galerii active, cât i galerii vechi, prsite.
Din anul 1934, minele de la Jereapn i Toto au aparinut Societii Petroani, ea având
aici un complex de concesiuni i perimetre de exploatare pe o suprafa de 1351 ha. A fost
spat galeria de baz Jereapn (orizontul 896) în lungime de 1250 m, cu ramificaia Toto de
1000 m.
Pân în anul 1936, atunci când a fost terminat construcia flotaiei Jereapn, cu o
capacitate de flotaie de 25 tone/zi, minereul era prelucrat cu teampuri aflate în zon, iar
concentratul de sulfuri era dus la topitoria din Cavnic. Producia de minereu era în anul 1938
de 2930 tone, în anul urmtor de 8133 tone, cantitatea cea mai mare fiind furnizat de filonul
XXV Jereapn.
Alte lucrri miniere au funcionat pe vile Oana (Ancza) i Râul Mare, unde a fost
început, dup 1934, sparea galeriei Râul Mare, la cota 700, fiind exploatate filoane cu duct
paralel celor din Cavnic. Local, în prile superioare ale filoanelor, coninuturile de aur
depeau 15 g/t.
Pe teritoriul localitii au fost exploatate, în cursul secolelor XVIII i XIX, i
mineralizaiile de fier, prezente sub forma stâncilor de cuarite hidrotermale i a unor
acumulri de oxi-hidroxizi de fier.
În raza localitii ieti au funcionat, de asemenea, numeroase mine. Recent au fost
identificate aici urmele a dou lucrri miniere vechi, foarte probabil medievale, denumite de
localnici Bile Cojocarului, respectiv Bile lui Moale Ion.
Ocnele de sare cele mai vechi din Maramure, în care s-a folosit pentru extracie doar
fora apei, au fost datate în epoca bronzului. Potrivit prerii mai multor specialiti, ele au
funcionat i în epoca roman. Prima meniune scris a ocnelor din Maramure apare într-un
document din 29 noiembrie 1355.
Exploatarea intensificat a rezervelor de sare de la Ocna ugatag a început în anul 1777,
ea fiind impulsionat i prin aducerea de ctre administraia austriac, spre sfâritul secolului
XVIII, a unor mineri specializai, muli de origine polonez. Înainte de 1799 era în exploatare
ocna Alberti (Albert), din 1802 ocna Mihail (Mihály). În anii 1803 i 1809 ocnele prsite au fost
inundate i producia a sczut drastic. În 1821 a fost dat în folosin ocna Gavril (Gábor). A
urmat apoi o cretere accentuat a produciei.
În perioada interbelic au fost luate o serie de msuri de protecie a masivului de sare.
Astfel, la mina Drago Vod (fosta Gavril) a fost amenajat o reea de galerii pentru captarea i
drenarea apelor subterane, deservit de un pu colector, la Valea Srat a fost refcut
lemnria i zidria de sprijin a malurilor pentru a se împiedica inundaiile, golurile din masiv
au fost rambleiate pentru a se stopa ptrunderea infiltraiilor de ape.
Salina Ocna ugatag a rmas activ pân dup al doilea rzboi mondial, exploatarea
fiind închis în anul 1951.
Ocnele medievale cele mai vechi de la Cotiui sunt Therezia i Kurucz, ocna Apaffy a fost
dat în folosin în 1674, a urmat apoi exploatarea ocnei Rákoczi, iar de la sfâritul secolului
XVIII a ocnelor Paul (Pál), Carol (Károly), Iosif (József) i Francisc (Ferenc). Aceasta din urm avea
o adâncime de 106 m i o baz de exploatare de 29 050 m2. În anul 1893, la o adâncime de
aproximativ 120 m i la 55 m de masivul de sare au fost gsite aici buci de buteni i crengi,
împreun cu buci de roc.
În 1828 s-a deschis ocna Ferdinand. În primele decenii ale secolului XIX, producia de
sare a ajuns la „4-500 000 Centner”, fiind a doua ca mrime în Maramure, dup cea obinut
la Solotvino (Slatina), de „900 000 Centner” în 1805, sarea de aici fiind mai alb i mai curat
decât cea de la Cotiui. În anul menionat, cantitatea de sare extras la Ocna ugatag era de
„300 000 Centner”. În 1905, producia de sare era de aproximativ 225 000 Q atât la Cotiui cât
i la Ocna ugatag, în timp ce la Solotvino (Slatina) era de 450 000 Q.
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Datorită surpării vechilor ocne şi a infiltraţiilor de apă, salina de la Coştiui a fost închisă
în toamna anului 1931.
*
În anii postbelici, în aşa numita „epocă socialistă a României”, mineritul maramureşean
a cunoscut transformări adânci, dintre care unele au fost, cu certitudine, pozitive, altele au
avut însă un efect negativ. Producţia a crescut evident, au fost introduse metode moderne de
exploatare, s-au deschis noi exploatări, au fost efectuate numeroase prospecţiuni, a crescut
siguranţa muncii, salariaţii minelor au beneficiat de o serie de facilităţi etc. Din păcate,
activitatea minieră a avut repercusiuni grave în multe domenii ale vieţii sociale şi un impact
negativ asupra mediului.
În zilele noastre, mineritul local cunoaşte una din crizele sale cele mai serioase. Se ştie
însă c ă resursele de minereuri nu au fost epuizate, iar exploatarea lor va deveni cândva
rentabilă.
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DATES REGARDING THE HISTORY OF MINING
IN MARAMURE COUNTY
Abstract

There is no doubt that the most important natural riches of Maramure are its nonferrous minerals and salt. The evolution of the various communities in this region has been
strongly influenced by the exploitation and capitalization of this natural wealth.
The extraordinary development of the northern Transylvanian civilization, especially in
the second part of the second millennium BC, was directly connected to the extraction of salt,
copper and gold. Not only surface resources were exploited, but also resources from shallow
depths. The various hoards of bronze and gold objects which were discovered in Maramure,
mostly in the ible region, and also the objects and installations found in the local salt,
provide us with abundant evidence of the fact that mining was carried out in the Bronze Age
by specialized groups. The discovery of archeological findings in several tombs of that era
bears witness to that mining activity. Moreover, these discoveries lead us to the conclusion
that certain cult rituals were probably intended for those groups engaged in mining.
The exhaustion of mineral deposits that could be extracted with the technology of that
period led to an abandonment of the area—for at least a few centuries during the first
millennium BC—which caused a partial depopulation of the area.
There is some debate on the chronology of the mining revival in Maramure. Some
researchers, especially at the end of the 19th century and the beginning of the 20th century,
attributed the old mines from Baia Mare, Baia Sprie, Cavnic etc. to the work of the Romans.
However, in recent time, mention has been made of mining carried out by the free Dacians,
but without totally abandoning the idea of roman population’s presence in the area.
Even though several discoveries which date from 2nd-4th centuries and show the
existence of a habitation area next to the Roman borders were made recently in Maramure,
including Baia Mare, the economical activity of the period is still uncertain and eventual
proofs of a mining activity are totally missing.
There is little information regarding the post-Roman habitation in Maramure and no
vestiges of that settlement can be linked to eventual mining activity.
The first reliable date concerning mining in Maramure comes from the 14th century
when it was mentioned in scriptures. However, we can suppose that the beginning of
medieval mining activity dates back much earlier—at least from the second half of the 13th
century.
In a document issueed by king Ludovic I (1342-1382), Baia Mare and an other settlement
are refered to as Rivulus Dominarum and Zazurbanya. It is also mentioned that a mine digger
leader, magistrum montis, is chosen on an annual basis. Together with the town ruler, judex,
and the council, magistratus, he is in charge of the mining activities and has the right to judge
every problem regarding mining. In the same document, it is stipulated that the town ruler
and the council choose the mine’s keeper, scansores, who needs to control all the mining
activities and permanently raise the king’s tribute. The wood used for building the mines
could be provided from the town’s territory or from the nearby woods. All the privileges
settled in this script belonged to an important community, in a free royal town.
The most important gold, silver and copper mines were located in and around Baia
Mare, Baia Sprie, Cavnic, Ilba, Nistru, Biu, Bia and Bile Bora, while the salt mines were
located in Cotiui and Ocna ugatag. However, after a period in which mining activities
flourished, several decades of decline ensued, most of them caused by political and social
conflicts and upheavals.
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In the year of 1748, a Superior Mine Inspectorate (Inspectorat Oberamt) came into being in
Baia Mare with the aim of raising the level of gold and silver production. The mint from Baia
Mare, the royal mine office from Baia Sprie, the mine and foundry office from Cavnic, the
foundry and royal woods office from Ferneziu, the copper foundry and royal woods office
from Bia, the mine and foundry office from Nistru, the royal mine office from Biu, the
smitheries from the former Bels-Szolnok county, the royal mine office from Bora, Chioar
borough, the central financial department of the office, four laboratories and the mining courts
from Baia Sprie, Cavnic and Bora, were all under the authority of the Superior Mine
Inspectorate.
Significant changes in the mining administration were only introduced in the second
part of the 19th century, when the Baia Mare Mine Office assumed the administration of the
former Superior Mine Inspectorate.
In 1900, the Mine Office from Baia Sprie, the Mine and Foundry Office from Cavnic, the
Mine and Foundry Office from Biu, the Mine and Foundry Office from Rodna Veche, the
Foundry Office from Ferneziu, Valea Roie Mine, Dealul Crucii Mine from Baia Mare and the
Analysis Office from Baia Mare were under the Mine and Ironworks Office Baia Mare.
At the turn of the 19th century, new investments were made at the Dealul Crucii Mine in
order to increase its efficiency due to the reduction of metals in the ore. Among other changes,
the installation of a Girard turbine increased stamping capacity. In 1900, at a distance of 2.5
km, an electric plant was opened in Vicleanul valley to sustain the mining activity. At the
same time, a number of research works were carried out, including a few re-openings at
higher levels.
At the beginning of the 20th century, several mines were in operation in Valea
Borcutului, near Baia Mare, some of them—most notably, the Leopold mine and the Mica
mine—were of major importance. The explored lode from the second mine was continued at
the south by a lode from Leopold mine, only 100 meters separated the two lodes. Surprisingly,
the gold content was found at considerable depths, and in rather different geological
conditions, than in other places; the lodes discovered in Valea Borcutului which are bounded
by rhyolite, not andesite, as in Bia and Dealul Crucii.
In 1905, the amount of gold extracted in the mines belonging to the Mine Office Baia
Mare was 699.509 kg, 93.70 kg from the exploitation of Valea Borcutului, Dealul Crucii mine
168 kg and Valea Roie mine 240.5 kg. In the same year, a considerable amount of silver was
extracted in the same district – 6336.35 kg, of which 578.8 kg at Dealul Crucii mine, 20.6 kg at
Ioan Evanghelistul mine in Valea Roie, 141.3 kg at Calasanti mine, 158.7 kg at Leopold mine,
18.8 at Mica mine.
During World War I, the mines suffered severe damage. The gold mines from Dealul
Crucii, as well as the lead-silver mines from Baia Sprie and Cavnic, were flooded.
After the Unification of Transylvania with Romania, the assets that once belonged to the
Mine Office were transferred to the Romanian state (March, April 1919). “The public
commercial corporation of mining and metallurgical enterprises from Ardeal” was founded in
1931 and its role was to administer all the mines in the northern part of the country. The mines
were also exploited by private mining companies, many of them with foreign capital.
After 1945, in the so-called “socialist era of Romania’’, mining activity in Maramure
county was affected by many changes—some of them were positive, others had a negative
effect. Obviously, production was expanded, modern extraction techniques were introduced,
new mines were opened, work safety was enhanced, and miners received many benefits that
they had not enjoyed earlier. Unfortunately, mining activities had a serious negative impact
on society and a very severe consequences on the environment.
Nowadays, local mining is going through one of its most serious crisis. However, the
mineral resources of this area are not exhausted and presumably, one day, their exploitation
will again become profitable.
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COLECIILE DE MINERIT ALE MUZEULUI
DIN BAIA MARE
LUCIA POP

În contextul favorabil al propagrii i dezvoltrii interesului public fa de mrturiile
trecutului, iniiativa înfiinrii unui muzeu în oraul Baia Mare a prins contur în ultimele
decenii ale secolului al XIX-lea. Reprezentani ai intelectualitii bimrene, cu sprijinul
autoritilor locale, au pus bazele Asociaiei muzeale bimrene, în anul 1899 (31 august), iar în
anul 1904 (19 iunie) a fost deschis pentru public Muzeul orenesc Baia Mare. De ideea înfiinrii
muzeului, de materializarea ei i de fundamentarea organizatoric a instituiei este strâns
legat numele istoricului bimrean, dr. Gyula Schönherr (1864-1908), membru al Academiei
Ungare, personalitate marcant în domeniul cercetrii istorice.
Coleciile incipiente de „obiecte vechi”, în care predominau mrturii arheologice,
numismatice, însemne i produse de breasl, arme albe i de foc, alte obiecte i documente din
Evul mediu, totalizau, în anul 1903, 4411 piese. Micul patrimoniu, constituit în totalitate prin
donaii i descoperiri întâmpltoare, s-a dezvoltat i s-a diversificat în timp. Obiectivele
cuprinse în Statutul de funcionare a muzeului orenesc i vechile registre de inventar,
pstrate pân astzi, prin structura i informaiile pe care ni le ofer, demonstreaz misiunea
asumat de a ocroti i dezvolta aceste colecii i de a le face cunoscute publicului interesat.
Bogia subsolului în zcminte neferoase, cu o mare concentraie de aur i argint,
motivaia natural a practicrii de timpuriu a mineritului, a declanat procesul istoric de
formare i dezvoltare, în aceast zon, a unor aezri urbane, precum Baia Mare, Baia Sprie.
Este firesc, aadar, ca primele colecii muzeale s cuprind înc de la începuturile constituirii
lor, obiecte specifice acestei vechi îndeletniciri.
Astfel, obiectele semnalate în primele poziii ale Registrului de inventar, au fost vechi
opaie miniere din lut ars, acestea, alturi de alte piese medievale (în total 58), constituie prima
donaie fcut muzeului la 30 septembrie 1898, donatorul fiind istoricul Gyula Schönherr. În
1904, inginerul Anton Szmik ofer muzeului flori de min i unelte miniere, în acest an fiind
semnalate i primele achiziii contra cost de obiecte muzeale.
O constant în dezvoltarea de-a lungul timpului a acestor colecii speciale, alturi de
donaiile fcute periodic de ctre instituiile de profil, Direcia Minelor (dup 1900), Centrala
Minelor (anii 1980-1985) sau REMIN (anii 2000), cu sediul în Baia Mare sau instituii miniere
din zonele Baia Sprie, Cavnic, Bora, Lpu, o constituie descoperirile întâmpltoare sau în
contextul cercetrilor arheologice sistematice, precum i recuperrile de pe teren. Patrimoniul
de excepie, structurat astzi în colecii bine conturate, permite o fericit completare a istoriei
documentare scrise privind evoluia mineritului în Maramure pentru o perioad de timp
cuprins între secolele XIV–XX, documente pstrate astzi în fondurile Serviciului Judeean
Maramure al Arhivelor Naionale.
Secole la rând, munca în vechile exploatri miniere a fost practicat cu aceleai sau
foarte asemntoare tipuri de unelte, utilaje, instalaii de extracie i de prelucrare, evoluia
acestora fiind lent i anevoioas. De abia în secolul XVIII, când autoritile austriece acord o
atenie foarte mare mineritului din aceste zone, în scopul creterii productivitii, se introduc
sisteme de exploatare mecanizate care, asociate cu munca salarial i cu o legislaie specific,
se constituie în momente importante din istoria mineritului i a tehnicii miniere. Apariia
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mainismului, folosirea forei aburului, din aceeai perioad, au determinat creterea
rentabilitii exploatrii zcmintelor neferoase. Se caut i se gsesc soluii noi pentru
probleme majore ale muncii în subteran precum aerajul sau evacuarea apei. Metodele
avansate de exploatare (teampuri cu sgei de fier, de tip californian, linia ferat) din secolul
XIX, electricitatea secolului XX, au determinat o accelerare a evoluiei tehnicilor miniere.
Aceste etape evolutive foarte largi, cu o mare întindere în timp, vor fi ilustrate în contextul
prezentrii patrimoniului i în concordan cu apartenena categorial a bunurilor culturale ce
îl alctuiesc.
Din vechiul fond al Muzeului orenesc Baia Mare regsim în patrimoniul de astzi,
unelte specifice tradiionale (ciocan, dalt, âncu, târncop, sap, lopat), recipiente pentru
zdrobirea minereului (mojare), vase de prob i creuzete (întregi sau fragmentare), polonice
de aram folosite în monetrie, mijloace de iluminat în subteran (opaie de ceramic, opaie de
fier, cupru sau aram, cu corp închis sau deschis), instrumente de msur ( balane i truse cu
3 pân la 30 de greuti, raportor i busol), monede minereti.
Probabil c o parte din aceste piese au fost puse în valoare în cadrul Muzeului orenesc
Baia Sprie, care în anul 1953 era deschis publicului, fiind desfiinat în anul 1960, când coleciile
au fost înglobate în patrimoniul Muzeului Regional Baia Mare, cruia, de altfel, îi era
subordonat (Arhiva Muzeului Judeean de Istorie i Arheologie Maramure, Act nr.
1867/1960). Din nefericire nu s-a pstrat niciun document referitor la categoriile de bunuri
transferate, dar cu siguran au predominat cele minereti.
Unele dintre aceste piese au o sporit valoare documentar fiind datate i cu text
inscripionat, altele prezint însemnul mineritului (ciocanele încruciate), iar unele fac dovada
elocvent a îndelungatei folosine. Cele mai vechi i valoroase piese din patrimoniu, legate de
istoria oraelor medievale Baia Mare, Baia Sprie, i a mineritului din aceast perioad, sunt
vechile tipare de sigilii, de la mijlocul secolului XIV, care, în câmpul central, prezint scene de
minerit stilizate. Din aceeai colecie veche se pstreaz monede minereti, pfenigi, din aram
(„moneda roie”), cu ciocanele încruciate pe revers, din secolele XVII-XVIII, cu care lucrtorii
din mine îi puteau cumpra cele necesare traiului zilnic. Unele din aceste monede au fost
btute la monetria din Baia Mare sau la monetria din Kremnica.
Valoroase detalii privind tehnica minier în secolul XVIII ne ofer, spre exemplu,
stampa, datat 1773, care ne prezint o imagine de ansamblu asupra complexului minier de pe
Muntele de Mijloc (Mons Medius) din Baia Sprie. Detaliile la care ne referim sunt instalaii de
lemn, între care, pe poteci se vd vagonei trai de cai pe ine de lemn.
Acest fond vechi, cuprins astzi în patrimoniul istoric de Ev mediu, s-a îmbogit în
timp prin cercetri arheologice i descoperiri întâmpltoare. Astfel, în anul 1963, la Firiza au
fost gsite fragmente de opaie din ceramic i creuzete, în 1967 în Baia Mare, pe Valea Roie,
iar în 1969 în centrul vechi al oraului au fost descoperite vase fragmentare de prob i
creuzete de ceramic.
Începând cu anul 1975, în contextul unui plan de dezvoltare a patrimoniului, de lung
durat (instituia se numea din 1968 Muzeul Judeean Maramure), au fost achiziionate
opaie, unelte de minerit din zonele Chiuzbaia i Cavnic. A fost demarat o ampl cercetare de
teren (anii 1980-1985), când, în colaborare cu foti ingineri minieri, Gheorghe Lenghel i tefan
Maternic, au fost recuperate i achiziionate obiecte specifice, unelte, opaie, lmpi cu carbid,
mojare mari de mcinat minereu, documente scrise, fotografii, aparinând secolului XIX i
primei jumti a secolului XX, din zonele Baia Mare, Baia Sprie, Bia i Cavnic.
În perioada 1978 – 2000, aceste cercetri de teren i achiziii au fost desfurate de un
colectiv de muzeografi alctuit din Viorica Ursu, Lucia Pop i Gheorghe Robescu, având ca i
conservatori, succesiv, pe Livia Drago i Maria Pop, piesele respective regsindu-se în
coleciile de istorie medie, modern i contemporan.
În anul 1976, în cadrul Muzeului Judeean Maramure, a fost înfiinat o secie nou, de
tehnic minier, care a existat ca atare pân în anul 1996. Raiunea existenei acestei secii a
fost dezvoltarea unor colecii noi de tehnic minier, pe baza unei ample cercetri de teren
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pentru identificarea, depistarea i recuperarea mrturiilor trecutului i prezentului legate de
minerit i de activitile conexe. efa seciei, muzeograf Maria ajnelic (în perioada 1980-1996),
a desfurat o sistematic activitate de recuperare în zonele miniere, de eviden i fiare a
obiectelor nou intrate în patrimoniu. În colaborare succesiv, cu Nicolae Reisfeld Jr. i, din
1994, cu Viorica Mendre, gestionar conservator pân în prezent, au conservat i organizat
colecia de sine stttoare. Restaurarea pieselor din metal s-a fcut de ctre specialitii din
cadrul Laboratorului de Restaurare, Nicolae Reisfeld, Doina Achim, Georgeta Micu, Dorian
Ghiman. Restaurarea obiectelor de lemn din colecii s-a fcut de specialitii Laboratorului de
Restaurare, condui de ctre Gheorghe Dâmb, din cadrul Seciei de Etnografie i Art
Popular.
Primele piese au fost achiziionate în anul 1980 i tot în aceeai perioad au fost
recuperate foarte multe obiecte specifice din cldirea i curtea interioar ale fostului sediu al
Centralei Minelor i Metalurgiei Neferoase (C.M.M.N.), cldiri din Baia Mare în care au
funcionat odinioar Monetria, Inspectoratul Superior Minier i Direcia Minelor Statului, iar
astzi ele adpostesc patrimoniul Muzeului Judeean de Istorie i Arheologie Maramure.
Acest context solicit meniunea momentului în care, instituia Muzeul Judeean Maramure,
prin Hotrârea nr. 80 din 19 septembrie 2006, a Consiliului Judeean Maramure, a fost
reorganizat înfiinându-se trei noi instituii muzeale, una dintre acestea fiind Muzeul
Judeean de Istorie i Arheologie Maramure.
Patrimoniul de tehnic minier, pe care îl prezentm în cele ce urmeaz, cuprinde 961
bunuri culturale i este structurat în colecii de obiecte tridimensionale, 538 piese, i fondul
documentar, 433 piese. Extensia în timp a vechimii bunurilor culturale este perioada cuprins
între secolele XIV i XX.
Coleciile de obiecte specifice mineritului sunt alctuite, în cea mai mare parte, din
unelte tradiionale, mijloace de iluminat în subteran, mijloace de transport a minereului din
abataj la suprafa, pri componente ale unor instalaii de extracie i de evacuare a apei din
subteran, recipiente folosite în diferite metode de prelucrare i preparare a minereului neferos,
aparate de topografie minier, accesorii vestimentare, însemne i simboluri, pri componente
ale vechilor instalaii din staia de afinare (instalaia de separare a aurului i argintului prin
procedeul electrolitic). Vom prezenta acest patrimoniu în concordan cu fazele tehnologice
specifice exploatrii minereului neferos din zonele miniere ale Maramureului.
Dislocarea sau desprinderea rocilor în subteran se fcea manual, prin „pucare” sau prin
înclzirea rocilor. Uneltele i utilajele pentru efectuarea acestor lucrri erau alese în funcie de
duritatea minereului. Aceste unelte, în general, nu au suferit modificri tipologice eseniale,
ele fiind folosite timp îndelungat (pân la introducerea ciocanelor de batere cu aer comprimat,
la începutul secolului XX). Unealta cel mai des utilizat, prin tradiie simbol al mineritului, a
fost ciocanul, folosit pentru sfrâmarea rocii sau pentru „btutul” gurilor de „pucare” (guri
în care se introducea încrctura exploziv, procedeu care s-a generalizat în secolul XVIII).
Ciocanele de min, în funcie de form, mrime, greutate i utilizare erau de diferite categorii,
dintre care amintim: fistul (greutate de 1,5-2,5 kg capete plate rotunjite spre mâner); puca
(greutate de 2,5-5 kg), ciocan cu capetele plate, i barosul (greutate pân la 10 kg), cu coada
scurt, folosit cu ambele mâini pentru sfrâmarea rocilor mai dure. La tierea rocilor i
scobirea în filon era folosit târncopul. Acesta, la rândul su era de mai multe feluri: cu dou
capete ascuite, cu un singur capt ascuit (se mai numea ciocan de min), cu dou capete,
dintre care unul plat. Acionate cu ajutorul ciocanelor erau unelte precum âncuul sau piul
(bar de fier cu un vârf ascuit i oelit), folosite pentru scobirea rocii ori sfrâmarea
bolovanilor, ranga i sfredelul sau perforatorul manual (vârf oelit în form de coad de
rândunic sau de floare) folosite la dislocarea i gurirea rocilor mai dure.
Unelte folosite în subteran pentru sparea rocilor mai moi, pentru adunarea i
încrcarea sterilului, au fost sapa (rzuitoare, putea s fie cu pinten folosit la sfrâmare), lopata
i grebla. Aceste tipuri de unelte tradiionale au intrat în colecie în anii 1980 – 1990, fiind
recuperate din gospodriile fotilor mineri din zonele Baia Mare (Valea Borcutului, Ssar,
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Valea Roie), Baia Sprie (Dealul Minei), Chiuzbaia, Cavnic, Biu, Ilba. Ca i vechime, cu mici
excepii, acestea se încadreaz în a doua jumtate a secolului XIX i prima jumtate a secolului
XX.
O categorie important de obiecte sunt mijloacele folosite pentru evacuarea minereului
din subteran la suprafa pân la instalaiile de preparare sau de depozitare.
Transportul materialului rezultat din dislocarea rocilor presupunea mai multe
operaiuni în funcie de adâncimea de la care trebuia scos. Pentru eliberarea frontului de lucru
din galerie, materialul tiat sau „pucat” era transportat cu trocul de lemn (cel mai adesea în
form de covat) pân la rostogol sau vagonet. Trocurile au fost folosite timp îndelungat,
inclusiv în primele decenii ale secolului XX. Confecionat din lemn trocul era purtat pe umeri
sau legate câte dou, pe dup gât (secolele XVI-XVII). Aceast munc de corvoad era foarte
grea, obositoare i, în general, dispreuit de cei care o îndeplineau. Asemntor trocului i, de
asemenea, cu o foarte lung utilizare în timp, dar cu o alt destinaie, a fost aitrocul. Acesta,
cofecionat din lemn, de form ptrat, dreptunghiular sau paralelipipedic având marginile
ridicate, era folosit la primele probe de minereu în subteran sau la splarea aluviunilor i
nisipurilor aurifere.
Vagonetul, un mijloc de transport eficient, generalizat în secolul XVIII, se folosea în
galeriile orizontale i la suprafa, fiind acionat manual sau cu ajutorul animalelor, pe ine de
lemn. Minereul era încrcat în vagonet cu trocul i lopata. Frecvent folosit, în perioada
medieval, dar pe distane scurte, din cauza volumului de minereu destul de redus pe care îl
putea transporta, a fost roaba care, de asemenea, era încrcat cu trocul i lopata. Pentru
transportul pe plan vertical erau utilizate instalaii simple, montate în i la gura puului,
minereul fiind scos la suprafa cu ajutorul gleilor, a courilor sau a coliviilor.
Aceste mijloace diferite de transport, pe care le regsim în colecii, au fost recuperate fie
din gospodriile fotilor mineri, fie chiar din subteran, în perioada 1981-1985. Astfel, din
puul Breiner (Biu) au fost recuperate dou trocuri de lemn (secolele XVIII - XIX), iar din
minele din Baia Mare (Valea Borcutului, Ssar) provin câteva piese de acest fel, din lemn i
metal, unele foarte uzate de folosina îndelungat. Unicul exemplar de vagonet din colecie,
vagonet cu tij de ghidare, a fost achiziionat în Baia Mare (Valea Borcutului), dar singurele
pri componente originale sunt cele dou perechi de roi metalice, cutia fiind refcut. O
pies deosebit din aceeai categorie de obiecte este una din cele dou roabe din colecie, care
a fost recuperat din galeriile minei Herja, pies care, având în vedere tipologia roii de lemn,
aparine, probabil, secolului XVIII. În subteran, pentru a ajunge de la un nivel la altul, minerii
au folosit scrile din lemn cioplit. O astfel de scar veche (secolele XVIII-XIX) a fost recuperat
din galeriile de la uior.
Pentru transportul la suprafa a diferitelor pri componente de instalaii i utilaje
miniere grele era folosit carul masiv de lemn (tileaga), pies care a fost achiziionat din zona
minelor de la Bia, acesta fiind în funciune pân la mijlocul secolului XX. Din instalaiile
simple folosite în timp pentru transportul sau ridicarea minereului la suprafa, se pstreaz
în colecie axul (tamburul) unui troliu manual care, montat pe un cadru de lemn la gura
puului i acionat de dou manivele, scotea din subteran roca sfrâmat încrcat în glei.
Sfoara groas înfurat la mijlocul tamburului avea ambele capete prevzute cu câte un cârlig
de care se atârnau gleile, cea plin urca iar gleata goal cobora. Aceast pies unicat, a crei
form identic o gsim reprezentat în planele vechilor tratate de minerit i metalurgie,
provine din zona miner Baia Sprie. Acest tip de instalaie minier a fost folosit i pentru
evacuarea apei infiltrate, care inunda fronturile de lucru, folosindu-se gleile (chibla de lemn
sau piele) i sacii impermeabili. În a doua jumtate a secolului XVIII i la începutul secolului
XIX s-au folosit sisteme de pompare a apei prin conducte de lemn, conectate la un bazin
colector. Pri componente (conducte de lemn) ale unor astfel de instalaii de evacuare a apei
au fost recuperate din galeria Breiner (Biu) i de la Nistru, în anul 1981.
O problem de mare importan pentru munca de exploatare în subteran a fost, în toate
perioadele istorice, iluminatul, fr de care acele munci dificile nu se puteau desfura.
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Evoluia mijloacelor de iluminat, asemenea uneltelor tradiionale a fost deosebit de lent, cum
a fost dealtfel în tot spaiul european. Opaiele i lmpile de min, ne referim aici la toate piesele
cuprinse în patrimoniul de istorie i de tehnic minier a muzeului, reprezint o colecie de
excepie, care permite prezentarea cronologic i tipologic a evoluiei acestora. Fr a detalia
aceast evoluie vom puncta grupele mari de piese în care este structurat colecia. Cele mai
vechi sunt desigur opaiele de ceramic (secolele XV-XVII), pe care le-am amintit la începutul
prezentrii noastre i care se aseamn cu opaiele romane. Opaiele din metal (fier forjat,
turnat sau din cupru), cu corp deschis aproape circular, sunt mai puine la numr, acest tip de
lamp portabil fiind folosit în perioada secolelor XVII - prima jumtate a secolului XIX. Cele
mai numeroase sunt opaiele cu corp închis, în form de par sau de vioar, cu dou sau trei
orificii (pentru ulei, fitil i accesul aerului) i cu un sistem de prindere (agare) de peretele
galeriei. Fitilul era îmbibat în seu sau ulei.
Aceste lmpi au fost folosite timp îndelungat chiar i dup introducerea lmpilor cu
acetilen (carbid) i cu benzin, la sfâritul secolului XIX i începutul secolului XX.
Opaiul sau lampa de min, pe care o gsim reprezentat deseori în vechile imagini cu
mineri, era transmis din tat în fiu, ca un simbol în familiile de mineri care dealtfel ineau
foarte mult la tradiie i la respectarea ei. Acest sistem de iluminat cu flacr deschis era
folosit în exploatrile miniere lipsite de substane inflamabile aa cum erau în bazimul Baia
Mare. Opaiele din coleciile muzeului bimrean provin din zonele Baia Mare, Baia Sprie,
Cavnic, Ocna ugatag, Biu, Nistru, cele mai multe fiind recuperate din podul sau opronul
caselor de mineri. Lmpile cu carbid, din fier sau cupru, au fost recuperate, în numr destul de
mare, din aceleai zone miniere, fiind înc des întâlnite pe teren. Nu lipsesc lmpile cu
benzin, de tip „Davys”, folosite pentru determinarea coninutului de gaz metan din galerii i
lmpile electrice cu acumulatori, mijloace de iluminat folosite mai ales în minele de crbuni.
Fazele tehnologice, ulterioare extraciei minereului neferos, sunt cele de prelucrare i
preparare. Pentru diferitele procedee folosite prezentm, în raport cu evoluia lor, obiectele,
utilajele i instalaiile, aa cum se regsesc în colecii, unele fiind fragmentare, pri
componente sau în forma machetelor. Mrunirea cantitilor mici de minereu cu ajutorul
pivelor de piatr i a mojarelor de font, cu pistil, era o metod rudimentar, dar mult timp
folosit. Piese de acest fel din colecie au fost recuperate prin anii 1980, din fostul sediu al
Centralei Minelor din Baia Mare. Din acest grupaj se evideniaz un mojar de font, de mari
dimensiuni, inscripionat i datat 1779.
Pentru mcinarea fin a unor mari cantiti de minereu aurifer erau folosite teampurile,
instalaii de lemn care, la rândul lor, au cunoscut îmbuntiri progresive. teampul era
acionat la începuturi de fora uman i animal. Generalizarea folosirii energiei hidraulice, în
secolele XVI-XVII a adus dup sine creterea remarcabil a eficienei i productivitii, un alt
moment important în evoluia lor fiind introducerea sgeilor de fier de tip „californian” în
secolul XIX. Aceste vechi instalaii, de mari dimensiuni, deseori amplasate în cascad pe malul
pârâului, nu s-au pstrat pân astzi, dar materialul foto-documentar i îndeosebi machetele
din patrimoniu redau principiul lor de funcionare. Astfel este macheta unui teamp cu 10
sgei care a funcionat la Baia Sprie pân în jurul anilor 1930 (pies construit de un fost
lucrtor la aceast instalaie, Anton Fux) sau macheta teampului cu 9 sgei care a funcionat
în Baia Mare (Valea Roie), în jurul anilor 1900.
Pri componente ale unor instalaii de mcinat minereul, teamp i moar cu bile, au
fost recuperate din teren, în perioada 1981-1986. Astfel, la Baia Sprie au fost recuperai saboi
grei de teamp, de la Cavnic bile de moar, iar din zona uior au fost recuperate grinzi mari
de la fundaie de teamp.
Concentratele obinute la teampuri treceau prin diferitele procedee de extragere a
metalului preios (amalgamare, cianurare, topire), în zona minier Baia Mara fiind folosite, se
pare, toate procedeele principale. Nu vom aborda problematica metalurgiei neferoase,
deoarece ea se reflect foarte sumar în coleciile noastre. Menionm faptul c, în incinta
Muzeului Judeean de Istorie i Arheologie, se pstraz in situ i sunt integrate în colecie, o
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parte din utilajele i instalaiile care au funcionat în Staia de Afinare de la Baia Mare:
cuptoarele pentru topit aur i argint, generatorul de curent continuu, scheletul metalic al
instalaiei electrolitice de separare, celule de separare i spaiul special, cu mobilierul original
de depozitare a lingourilor de aur i argint, respectiv Trezoreria.
Din spaiile fostei afinrii au fost recuperate vase de prob i creuzete care, împreun cu
vasele ceramice medievale, amintite anterior, formeaz o colecie de foarte variate recipiente
miniere. Aceste vase, de mrimi i forme diferite, erau folosite la analizele minereurilor de aur
i argint, la separarea metalelor nobile. Erau confecionate de meteri olari, din lut ars, cele
vechi i îndelung folosite fiind mai rezistente decât cele noi. Unele vase de prob au forma
triunghiular i erau folosite de regul pentru minereul de cupru care trebuia turnat i
analizat prin foc.
Alturi de tehnica minier propriu-zis, cunotinele teoretice specializate, dobândite
prin studii aprofundate, începând cu secolul XVIII, concretizate în noiuni de topografie
minier, vor avea un rol din ce în ce mai important în extinderea lucrrilor miniere, în
subteran i la suprafa. Dintre instrumentele folosite în acea perioad de început pentru
msurarea unghiurilor a fost busola cu arc suspendat. Pentru executarea planelor topografice,
începând cu secolul XIX, datele tehnice necesare, respectiv diferitele msurtori, au fost
furnizate de aparate complexe, numite nivele i teodolite. În anul 1981 au intrat în colecie, prin
donaie (din partea Centralei Minelor), câteva instrumente de acest fel. Dintre acestea se
detaeaz unele piese: o nivel tip Rost, medaliat cu aur la Paris în anul 1900, dup cum se
vede pe eticheta aplicat pe partea interioar a cutiei, precum i un teodolit tip Hildebrand,
1925, livrat în acelai an la minele din Maramure. Din cauza greutii destul de mari, acest
aparat de precizie era montat pe un trepied, care îi asigura stabilitatea necesar pentru
efectuarea msurtorilor. Hrile întocmite pe baza acestor msurtori ofereau specialitilor
cuvenitele date privind exploatrile miniere, iar cercettorilor de astzi le furniteaz variate
informaii tiinifice.
Cele aproximativ 100 de hri din fondul documentar al coleciilor de minerit au ca
referin diferite zone din Transilvania, din Maramure, dar i din alte pri ale Europei. Cele
mai vechi sunt din primele decenii ale secolului XIX: o hart minier a Transilvaniei din 1816,
mai multe hri din zona Baia Sprie, un plan al galeriilor Ioachim (Herja) din 1841 sau o hart
cu centrele miniere din Imperiul Austro-Ungar în perioada 1913 - 1917. Unele dintre ele
prezint chiar elemente artistice decorative, fiind executate în acuarel, cum este un grupaj de
planuri ale unor mine din Baia Sprie, achiziionate în anul 1985.
În mod fericit aceste documente cartografice sunt completate de câteva zeci de plane,
schie i desene tehnice, alb-negru i color, în creion sau acuarel, care se constituie, la rândul
lor, într-un modest, dar valoros fond documentar de manuscrise. Aceste plane, semnate i
datate, cele mai vechi fiind din anii 1802-1840, reprezint unelte, mijloace de transport, utilaje
i instalaii miniere i reflect, fr îndoial, etape ale dezvoltrii tiinei i tehnologiei, a
mineritului i metalurgiei în general.
Cele câteva plane cu desene tehnice realizate de Gabriel von Svaiczer, fost angajat la
Inspectoratul Superior Minier din Baia Mare, sunt importante, deoarece unele reprezint
utilaje folosite în diferite metode de preparare, domeniu în care a avut câteva inovaii tehnice
foarte utile, prin anii 1839. De altfel, i în Arhiva de la Banská Štiavnica din Slovacia
(renumitul centru minier de altdat, Scemnitz), unde a plecat de la Baia Mare, se regsesc
planele sale.
Legate de mineritul din zon sunt planele color care reprezint, spre exemplu,
instalaia minier i cadrul de susinere, de lemn, din puul Terezia (Baia Sprie), în anii 19131914 sau un tablou de distribuie de la mina Biu.
Plci fotografice i fotografii, intrate în patrimoniu prin donaii i achiziii, completeaz
fondul documentar cu imagini din zona industrial a oraului Baia Mare, îndeosebi uzinele
Phönix, mine i zone miniere din Baia Mare i împrejurimi. Astfel avem în imagini Dealul
Crucii, Valea Roie i Valea Borcutului din Baia Mare, în prima jumtate a secolului XX,
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Dealul Minei i Valea Principal cu vechi case de mineri din Baia Sprie, mineri în zi de
srbtoare i flotaia veche din Cavnic, mineri cu tradiionale gube în spate, la intrarea minei
din Chiuzbaia. Din perioada interbelic sunt o serie de documente (cri de identitate, cri de
munc), publicaii miniere (Calendarul Minerului, Analele Minelor), iar din anii 1960-1970
sunt afie cu industria minier i „...viaa nou a minerilor”.
Un loc important în acest fond documentar îl ocup Cartea de Aur a Afinriei de Aur i
Argint din Baia Mare, care consemneaz vizitatorii i impresiile lor din anul 1934, ultima
înregistrare fiind în anul 1951, când, probabil, s-au interzis vizitele.
În coleciile de carte veche ale Muzeului Judeean de Istorie i Arheologie Maramure,
care alctuiesc fodul documentar „Gyula Schönherr”, se pstreaz dou exemplare (ediii din
1557) din primul tratat de minerit i metalurgie „ De re metallica ”, scris de Georg Agricola
(1494-1555), aprut dup moartea sa, la Basel, în anul 1556. În cele peste 200 de gravuri din
aceast „carte de cptâi” a minerilor vreme îndelungat, gsim reprezentate uneltele
tradiionale, utilaje i instalaii de extracie i preparare, precum i modalitatea de folosire sau
funcionare, dar i aspecte legate de probleme cotidiene ale minerilor.
Un grupaj aparte în acest patrimoniu de minerit i tehnic minier îl constituie obiectele
cu însemnele specifice acestui meteug, elementele de vestimentaie i accesoriile care poart
în mod vdit amprenta tradiiei, dar i al timpului trecut. O pies deosebit este un vas în
form de cup, din ceramic smluit, care prezint pe capac, în mod repetat acest însemn,
fiind fcut, aa cum ne arat inscripia în limba maghiar, de un meter olar din Baia Sprie, în
anul 1853. Din acelai grupaj este crucea masiv de fier, cu simbolul mineritului i metalurgiei,
de la Cpitanatul minier Baia Sprie, pies achiziionat în anul 1980. Ciocanele încruciate le
gsim i pe unele componente de vestimentaie, precum chipiu de uniform minier sau
chipiu de elev la coala minier din Baia Sprie.
Istoria cunoate perioade în care o alt bogie natural, aflat i în subsolurile
Maramureului, a fost la fel de preioas i râvnit ca i aurul, i anume sarea. Metodele de
exploatare a srii au cunoscut o evoluie la fel de lent în timp, uneltele i instalaiile de
extragere a srii din ocne fiind vreme îndelungat rudimentare.
Existena unui grupaj restrâns de obiecte în patrimoniul muzeului, legate de exploatarea
srii în Maramure, este probabil consecina unei cercetri nu prea aprofundate a zonelor
salinare, mai ales de suprafa, deoarece, aa cum se pronun specialitii, puurile i minele
de sare, unele prsite cu mai bine de 5-6 decenii în urm, sunt astzi greu accesibile. Din acest
grupaj amintim unelte tip târncop folosite pentru baterea fgaelor în minele de sare, de la
Ocna ugatag i Cotiui (secolele XIX i XX), firma localitii Ocna ugatag, sirena de la mina
Gavril (începutul secolului XX), i diferite obiecte casnice folosite pentru zdrobirea srii i
pstrarea ei. O pies deosebit este cumpna unui cântar pentru greuti foarte mari, din lemn
consolidat cu bare de fier i cu text inscripionat în limba maghiar care cuprinde i datarea,
1736.
Dup anul 2000 colecia de minerit a fost dezvoltat în continuare prin achiziii, donaii
i recuperri. Astfel, în contextul unui amplu program de cercetare a unor zone miniere din
jude au fost recuperate, în perioada 2006-2010, din puuri i galerii, diferite obiecte de minerit,
spre exemplu de la Bile Bora, trocuri dreptunghiulare i scri de lemn, obiecte în curs de
includere în colecie. Menionm faptul c acest proiect, demarat chiar în perioada închiderii
minelor, spre consevare (program guvernamental de restructurare a mineritului), este în curs
de derulare fiind coordonat de dr. Carol Kacsó, arheolog, i Itvan Dumitru, speolog, în
colaborare cu membrii Clubului de Speologie „Montana” din Baia Mare.
Multe piese din coleciile descrise i prezentate sunt valoroase pentru vechimea lor, dar
mai ales pentru unicitatea sau frecvena redus în patrimoniul muzeelor în general. Prin
urmare, cu certitudine, aceste colecii completeaz în bun msur patrimoniul industrial
minier, de importan naional, conturat în Maramure i în alte zone miniere din România.
În strategia managerial a Muzeului Judeean de Istorie i Arheologie Maramure un loc
important îl ocup dezvoltarea în continuare a acestor colecii de minerit i tehnic minier,
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prin achiziii i prin proiecte de cercetare sistematic a zonelor miniere în colaborare cu
specialiti din domeniu sau domenii adiacente. În concordan cu funciile specifice ale
instituiei, acest patrimoniu este conservat pentru a fi pstrat, cercetat i pus în valoare prin
integrarea lui în circuitul tiinific i expoziional.
Patrimoniul de minerit i tehnic minier al muzeului din Baia Mare a fost pus în
valoare în mai multe expoziii temporare. Vom prezenta, în ordine cronologic, cele mai
importante programe culturale, în contextul crora, colecii din acest patrimoniu au fost
oferite spre vizitare publicului bimrean i nu numai.
1994 - Vechi mijloace de iluminat în min, expoziie organizat la Casa Elisabeta din Baia
Mare, la aniversarea a 500 de ani de la naterea lui Georg Agricola (1494-1555), autorul
tratatului de minerit i metalurgie „De re metallica”, Basel, 1556. Comisar de expoziie, Viorica
Ursu.
Georg Agricola (1494-1555), expoziie organizat la Secia de Etnografie a Muzeului
Judeean Maramure, cu prilejul aniversri a 500 de ani de la natere. Comisar de expoziie,
Maria Sajnelic.
1996 - Opaie i lmpi vechi de min, expoziie itinerat la Muzeul Politehnic „tefan
Procopiu” din Iai. Comisar de expoziie, Viorica Ursu.
2001 - Despre minerit, expoziie organizat în colaborare cu Asociaia Rutenilor din
România, la sediul Muzeului de Istorie din Baia Mare. Comisar de expoziie, Viorica Ursu.
2003 - Din istoria mineritului, expoziie temporar organizat la Centrul Cultural
Maghiar din Baia Mare, în colaborare cu Muzeul Petrolului din Ungaria i Muzeul de
Mineralogie din Baia Mare. Comisar de expoziie, Lucia Pop.
2004 – 2005 - Colaborare la Argintul Rodnei, prosperitatea Bistriei, expoziie organizat de
Complexul Muzeal Bistria Nsud i Muzeul German al Mineritului Bochum, vernisat la
Bistria i la Baia Mare.
2003 – 2007 - Istoria mineritului în Maramure, expoziie temporar organizat la sediul
Muzeului Judeean de Istorie i Arheologie Maramure. Comisar de expoziie, Lucia Pop.
2006 – 2010 - Parteneriat la Sarea,Timpul i Omul, expoziie de importan naional,
itinerant, de valorificare a patrimoniului muzeal i documentar legat de istoria exploatrii
srii de-a lungul timpului, iniiat i organizat de Muzeul Carpailor Rsriteni.
2010 - Arheologie montan, arheologie urban, speoarheologie. Povestea unei colaborri,
expoziie temporar organizat la sediul Muzeului Judeean de Istorie i Arheologie
Maramure, în colaborare cu Clubul de speologie „Montana” din Baia Mare. Comisari de
expoziie: Carol Kacsó, Dumitru Itvan.
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THE MINING COLLECTIONS
OF THE BAIA MARE MUSEUM
Abstract

In the favourable context of a growing and spreading public interest towards the
testimonies of the past, the initiative of founding a museum in Baia Mare took shape in the last
decades of the 19th century. With the support of the local authorities, the intellectuals from
Baia Mare founded the Museum Association from Baia Mare in 1889 (August, 31), and the Town
Museum of Baia Mare was opened to the public in the year of 1904 (June, 19). As time went on,
the small patrimony, formed entirely of donations and random discoveries, diversified and
developed.
The subterranean non-ferrous resources, containing a considerable gold and silver
concentration, were the natural reason for the early mining activities and started the historical
process of forming and sprawling of urban settlements like Baia Mare or Baia Sprie. As a
consequence, from the beginning the museum collections included specific objects of this old
profession.
The exceptional patrimony is nowadays structured in well-shaped collections and
allows a completion of the records regarding the evolution of mining in the Maramure region
beginning with the 14th and ending with the 20th century.
From the old fund belonging to the Town Musem of Baia Mare we can trace in today’s
patrimony specific tools (hammer, hack, pick, oar, hoe), recipients used for crushing the
minerals (mortars), pots and crucibles (whole or fragments), copper bugs used in the mint,
means of underground lighting (ceramic, copper and iron rush light), measuring instruments
(spring balances, mine dials), mining mints and stamps.
A new department of mining technique was founded at the Maramure County
Museum in 1976 and served until 1996. Its aim was to create new collections of mining
techniques based on a vast field research for the identification, tracking and recovery of past
and present mining testimonials. Most of the exhibits belong to the explored mining areas:
Baia Mare, Baia Sprie, Biu, Bia, Cavnic Nistru, Ilba i Bora. The mining institutions
offered their support as granters or mediators in the recovery processes.
The mining collections mostly consist of traditional tools, means of underground
lighting and means of conveying of the minerals from the bank to the surface, components of
several hydraulic mining methods, recipients used for the processing of non-ferrous minerals,
mine survey devices, clothing accessories, signs and symbols. A considerable number of
objects, in particular tools and pit lamps, were found in pitmen households, pits and tunnels,
or during systematical archaeological discoveries.
Alongside mining techniques, a specialized theoretical knowledge was acquired as a
result of thorough studies and had a major role in the extension of surface and underground
mining. Sketches, mechanical drawings and mining maps drawn in pencil or watercolours,
black and white or coloured, create a valuable documentary fund regarding the various stages
of mining and metallurgy science and technology development.
Many parts of this heritage are valuable due to their age, their uniqueness or low
frequency among museums’ patrimony and due to their scientific potential. Therefore, these
collections of national importance significantly complete the industrial mining heritage,
formed in Maramure and in other mining regions of Romania.
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The continuous development of these mining technique collections through acquisitions
and research projects in the mining areas, in collaboration with specialists from various fields
such as industrial archaeology, geology and speology, has a major importance in the
management strategy of the Maramures County Museum of History and Archaeology. In
accordance with the specific character of the institution, this heritage is carefully preserved, in
order to be studied and highlighted in the scientific and expositional circuit.
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EXPLICAŢIA PLANŞELOR

TIPARE DE SIGILIU
Planşa I. 1. Tipar de sigiliu al oraşului medieval Baia Sprie, mijlocul secolului XIV; 2.
Tipar de sigiliu al oraşului medieval Baia Mare, mijlocul secolului XIV.
STAMPE
Planşa II. 1, 2. Complex minier de pe Muntele de Mijloc (Mons Medius) din Baia
Sprie, stampă, 1773, autor: Franz Freyherr von Haklberg und Landau; 3. Poarta Podului
(Poarta de nord a oraşului Baia Mare), stampă,1802.
UNELTE
Planşa III. 1, 2. Ciocane (tip fistău), secolele XIX-XX, Baia Mare, Baia Sprie; 3-5.
Ciocane (tip puţcă), secolele XIX-XX, Baia Mare-Săsar; 6. Ciocane (puţcă, baros), secolele
XIX-XX, Baia Mare-Valea Borcutului; 7. Baros, secolele XIX-XX, Băiuţ.
Planşa IV. 1. Ciocane, secolele XIX-XX, Băiuţ; 2. Ciocan, secolul XIX, Baia Mare
(lung.10,7 cm, lăţ. 4,5 cm); 3. Ciocan (tip daltă), secolul XX, Baia Mare (lung. 23,5 cm, lăţ. 3,
2 cm); 4. Ciocan (tip daltă), secolele XVIII-XIX, Baia Sprie (lung. 12 cm, lăţ. 4,5 cm); 5.
Ciocan (tip daltă), secolele XIX-XX, Baia Sprie; 5. Secure, secolele XIX-XX, Baia Mare-Valea
Borcutului.
Planşa V. 1. Târnăcop, secolul XX, Baia Mare; 2. Târnăcop, secolele XIX-XX, Băiuţ
(lung. 21,6 cm, lăţ. 5,4 cm); 3. Ciocan de verificare şi copturit, secolele XIX-XX, Ilba; 4.
Târnăcop cu pinten, secolele XIX-XX, Cavnic; 5. Dălţi, secolul XX, Baia Mare-Săsar.
Planşa VI. 1. Ciocane de fierar, secolele XIX-XX, Baia Mare-Săsar; 2. Cleşti de fierar,
secolele XIX-XX, Baia Mare (Săsar); 3. Cleşte pentru strâns capse de puşcare, secolul XX,
Baia Mare-Săsar; 4. Foale mici, secolul XIX, Baia Mare; 5. Foale mari, secoleleXIX-XX, Baia
Mare.
Planşa VII. 1. Sapă cu pinten, secolele XVIII-XIX, Dealul Minei, Baia Sprie (lung. 27
cm, lăţ. 14 cm); 2. Sapă, secolul XX, Baia Mare; 3. Greblă, secolele XIX-XX, Baia Mare-Valea
Borcutului (lung. 25,5 cm, lăţ. 23,5 cm); 4. Lopată, secolele XIX-XX, Baia Mare-Valea
Borcutului (lung. 40,5 cm, lăţ. 5,4 cm).
Planşa VIII. 1. Ţâncuşe (şpiţ), secolele XIX-XX, Baia Mare; 2, 4. Sfredele (un capăt în
formă de coadă de rândunică), secolele XIX-XX, Baia Mare; 3. Sfredel, secolele XIX-XX, Baia
Mare; 5, 6. Sfredele (un capăt în formă de floare), secolele XIX-XX, Baia Mare-Valea
Borcutului.
Planşa IX. 1-4. Perforatoare mecanice, secolul XX, Baia Mare.
TROCURI, CHIBLE, SCĂRI
Planşa X. 1. Trocuri de lemn, secolele XVIII-XIX, Băiuţ (puţul Breiner); 2. Troc de
lemn, secolele XIX-XX, Baia Sprie; 3. Troc de lemn, secolele XIX-XX; 4. Troc de lemn, secolul
XIX (lung. 55 cm, lăţ. 23 cm, î. 7 cm); 5. Troc de tablă, secolele XIX-XX, Băiuţ; 6. Troc de
tablă, secolele XIX-XX, Chiuzbaia.
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Planşa XI. 1. Troc de tablă, secolele XIX-XX, Baia Mare; 2, 3. Troc de tablă, secolele
XIX-XX, Baia Mare-Valea Borcutului; 4. Chiblă de piele (găleată), secolele XVIII-XIX, Baia
Sprie; 5. Butoi de purtat pe spate (puton), reconstituire; 6. Chiblă de lemn (găleată),
reconstituire.
Planşa XII. Băile Borşa-Toroioaga. 1, 2. Scări de lemn; 3. Trocuri de lemn, secolele
XVIII-XIX.

MIJLOACE DE TRANSPORT
Planşa XIII. 1, 2. Roabă, secolul XIX, Băiuţ; 3, 4. Roabă, secolele XVIII-XIX, Baia MareHerja.
Planşa XIV. 1. Vagonet cu tijă de ghidare (cutie reconstituită), secolele XVIII-XIX,
Baia Mare-Valea Borcutului; 2. Vagonet, secolul XX (machetă); 3. Trenuleţ, secolul XX
(machetă);
Planşa XV. 1-3. Car masiv (tileagă), secolul XX, Băiţa.
OPAIŢE ŞI LĂMPI DE MINĂ
Planşa XVI. 1-4. Opaiţe de ceramică, secolele XV-XVIII; 5. Opaiţ de ceramică,
fragment, secolele XVII-XVIII, Firiza.
Planşa XVII. 1. Matriţă din gresie pentru opaiţ (lung. 9 cm, î. 3,5 cm); 2. Opaiţ de
ceramică, secolul XIX; 3, 4. Opaiţe cu corp deschis, secolele XVIII-XIX; 5, 6. Opaiţ cu corp
deschis, 1742 (diam. 15 cm, î. 2,8 cm).
Planşa XVIII. 1-3. Opaiţe cu corp deschis, secolele XVIII-XIX, Baia Mare-Valea
Borcutului; 4. Opaiţ cu corp închis, secolele XVIII-XIX, (lung.11cm, î. 2,8 cm); 5-7. Opaiţ cu
corp deschis.
Planşa XIX. 1. Opaiţe cu corp închis, secolul XIX; 2-5. Opaiţe cu corp închis, secolul
XIX, Baia Mare-Valea Borcutului.
Planşa XX. 1-4. Opaiţe cu corp închis, secolul XIX.
Planşa XXI. 1, 2. Opaiţe cu corp închis, secolele XIX-XX, Baia Mare-Valea Borcutului; 3,
4. Opaiţ cu corp închis, secolul XIX, Baia Mare (lung. 13 cm, î. 2,7 cm); 5, 6. Opaiţ cu corp
închis, secolul XIX, Baia Mare.
Planşa XXII. 1-5. Lămpi cu carbid, secolul XX, Baia Mare-Valea Borcutului, Baia Sprie;
6. Lampă cu carbid, secolul XX, Borşa (lung. 71cm, diam. 19 cm).
Planşa XXIII. 1, 2. Lămpaşe, secolele XIX-XX, Baia Mare; 3, 4. Lămpi de control gaze,
secolul XX, Baia Sprie, Cavnic; 5. Lampă electrică, secolul XX, Baia Mare.
RECIPIENTE DE PROBĂ ŞI PREPARARE
Planşa XXIV. 1-3. Şaitrocuri de lemn, secolele XIX-XX, Băiuţ; 4. Şaitroc de lemn,
secolul XIX, Brad (jud. Alba).
Planşa XXV. 1. Piatră pentru zdrobit minereu, secolul XIX; 2. Mojar de grafit, secolele
XIX-XX, Baia Mare; 3. Mojar, secolul XIX, Baia Mare (diam. 26,5 cm, î. 29 cm); 4. Mojar,
secolul XIX, Baia Mare; 5. Mojar, secolele XVIII-XIX.
Planşa XXVI. 1-3. Mojar, 1754 (diam. 20 cm, î. 20 cm); 4, 5. Mojar, 1779, Baia Mare.
Planşa XXVII. 1–6. Vase de probă, secolele XVIII-XIX.
Planşa XXVIII. 1. Vatră de ceramică, secolul XIX (lung.17,5 cm, lăţ. 18 cm, î. 13 cm);
2, 4. Vase de probă (creuzete), secolul XIX; 3. Polonice de aramă, secolul XVIII; 5. Vase de
probă, secolele XVIII-XIX.
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Planşa XXIX. 1. Vase de probă, secolul XIX, Chiuzbaia; 2-5. Vase de probă, secolul
XX, Baia Mare.
INSTALAŢII
Planşa XXX. 1. Saboţi de şteamp, secolele XIX-XX, Baia Sprie; 2. Bile de moară,
secolul XX, Cavnic; 3–5. Machete de şteamp, Baia Mare, Baia Sprie.
Planşa XXXI. 1. Ax de troliu manual de extracţie, secolele XVIII-XIX, Baia Sprie; 2-4.
Conducte de lemn, părţi componente ale unei instalaţii de evacuare a apei din subteran,
secolele XVIII-XIX, Băiuţ (puţul Breiner); 5. Cofă, secolul XIX, Băiuţ.
Planşa XXXII. 1-3. Componente ale unei maşini de extracţie, secolul XX, Baia Mare; 4.
Maşină de extracţie, machetă; 5. Ventilator de mină, secolul XX, Baia Mare.
Planşa XXXIII. 1, 2. Instalaţii de preparare şi separare electrolitică din vechea
Afinărie, secolul XX, Baia Mare; 3. Trezoreria; 4. Lingotieră; 5. Sistemul de închidere cu
cifru de la uşa metalică a trezoreriei.
INSTRUMENTE ŞI APARATE DE MĂSURAT
Planşa XXXIV. 1-3. Busole cu arc suspendat, secolele XVIII- XIX; 4. Busolă, secolul
XX.
Planşa XXXV. 1, 2. Nivelă „Rost”, secolele XIX-XX; 3. Teodolit cu busolă, secolul XX;
4. Nivelă „Geblach”, secolul XX;
Planşa XXXVI. 1. Teodolit „Rost”, secolele XIX-XX; 2. Teodolit „Hildebrand”, secolul
XX; 3, 4. Teodolit „Rost” pe trepied.
Planşa XXXVII. 1, 2. Balanţă, secolul XIX; 3. Balanţă folosită în monetărie, secolul
XIX; 4, 5. Balanţă pentru cântărirea aliajului de aur şi argint, secolul XX.
Planşa XXXVIII. 1. Cântar, secolele XVIII-XIX; 2. Greutăţi, secolul XIX, 3. Cântar,
secolul XX, Baia Mare; 4. Balanţă, secolul XX, Baia Mare.
Planşa XXXIX. 1-5. Greutăţi şi truse cu greutăţi, secolele XVIII-XIX.

VEŞMINTE ŞI ACCESORII
Planşa XL. 1. Cămaşă de lucru, secolul XIX; 2. Şorţ de piele, secolul XIX, Cavnic; 3.
Tăşti din piele nituită, secolele XIX-XX, Firiza, Chiuzbaia.
Planşa XLI. 1. Veston de uniformă, secolele XIX-XX, Baia Sprie; 2, 3. Şapcă de la
uniformă, secolele XIX-XX, Baia Sprie; 4. Chipiu de elev la Şcoala minieră din Baia Sprie,
secolul XX; 5. Cască de maistru miner, secolul XX, Baia Mare.

ÎNSEMNE ŞI SIMBOLURI
Planşa XLII. 1. Cruce cu însemnele mineritului, secolul XIX, Baia Sprie; 2. Cruce de la
Căpitanatul minier din Baia Sprie, secolul XIX.
Planşa XLIII. 1. Piatră de concesiune minieră, 1863, Cavnic; 2. Placă de lemn, 1909,
amplasată la încetarea lucrărilor de exploatare în una din galeriile puţului Breiner de la
Băiuţ.
Planşa XLIV. 1-3. Vas ceramic, 1853, Baia Sprie (diam. 16 cm, î. 41,5 cm); 4. Cărămidă cu
ciocanele încrucişate şi literele „N B” de la Nagy Bánya (Baia Mare), secolele XVIII-XIX.
Planşa XLV. 1-4. Pfenigi minieri care au circulat în regiunea minieră Baia Mare,
secolele XVII-XVIII.
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Planşa XLVI. 1-5. Ladă metalică de păstrat valori, secolul XIX, Chiuzbaia; 5-7. Baston
de lemn, secolul XIX.
EXPLOATAREA SĂRII
Planşa XLVII. 1, 2. Balanţă, 1736, Baia Mare (lung. 230 cm, lăţ. 40 cm); 3. Topor,
secolul XIX, Ocna Şugatag; 4. Topor, secolul XIX, Coştiui; 5. Mojar, secolul XIX, Ocna
Şugatag (diam. 23 cm, î. 16, 5 cm).
Planşa XLVIII. 1. Firma localităţii Ocna Şugatag, secolul XIX; 2. Sirena de la mina
Gavril, secolele XIX-XX, Ocna Şugatag; 3, 4. Obiecte casnice pentru sare, secolele XIX-XX,
zona Chioar; 5. Ciocan de lemn pentru sfărâmat sarea, secolele XIX-XX, zona Chioar (lăţ. 22
cm, diam. 8, 5 cm); 6. Piuă de lemn, secolele XIX- XX, zona Chioar.
FOND DOCUMENTAR
Planşa XLIX. 1. Vagoneţi cu tracţiune animală, desen tehnic, secolul XIX. 2. Unelte şi
mijloace de transport, desen tehnic, 1805;
Planşa L. 1, 2. Instalaţie minieră, Baia Sprie (puţul Terezia), desene tehnice realizate
de István Oravecz, 1913, 1914; 3. Cadru de susţinere din lemn, Baia Sprie (puţul Terezia),
desen tehnic realizat de István Oravecz, 1913, 1914.
Planşa LI. 1, 2. Instalaţii miniere, desene tehnice realizate de Gabriel von Svaiczer,
1824.
Planşa LII. 1, 2. Instalaţii miniere, desene tehnice realizate de Gabriel von Svaiczer.
Planşa LIII. 1. Model de masă vibrantă, desen tehnic realizat de Gabriel von
Svaiczer,1839; 2. Hartă minieră întocmită de Gabriel von Svaiczer.
Planşa LIV. 1. „Măsurători miniere”, carte scrisă de Csia Ignácz, Schemnitz (Banská
Štiavnica-Slovacia), 1904; 2. Reproducere tablou alegoric, 1818 (?).
Planşa LV. 1. Galeriile Ioachim (Herja), plan tehnic, 1841; 2. Mine din Baia Sprie, plan
tehnic, secolul XIX.
Planşa LVI. 1. Exploatarea minieră Valea Roşie (Baia Mare), fotografie, 1930; 2. Intrare
în galeria Cuza Vodă, mina Valea Roşie (Baia Mare), placă fotografică (11/8 cm), perioada
interbelică.
Planşa LVII. 1. Mină pe Valea Borcutului (Baia Mare), fotografie, perioada interbelică;
2. Dealul Crucii din Baia Mare, fotografie, perioada interbelică.
Planşa LVIII. 1. Mina de Est din Baia Sprie, reproducere tablou semnat Meyer.
Planşa LIX. 1. Casă de miner, Baia Sprie, fotografie, începutul secolului XX; 2, 3.
Valea Principală, Baia Sprie, fotografie, începutul secolului XX.
Planşa LX. 1. Mineri în zi de sărbătoare, Cavnic, fotografie, perioada interbelică; 2.
Cavnicul de Sus, fotografie, perioada interbelică.
Planşa LXI. 1. Flotaţia din Baia Sprie, fotografie, primele decenii ale secolului XX ; 2.
Flotaţia veche din Cavnic, fotografie, primele decenii ale secolului XX.
Planşa LXII. 1, 2. Ferneziu, fotografii, primele decenii ale secolului XX.
Planşa LXIII. 1. Mineri la gura minei din Chiuzbaia, ilustrată, 1911; 2. Dealul Minei
din Baia Sprie, fotografie, începutul secolului XX.
Planşa LXIV. 1-3. Cartea de Aur a Afinăriei de aur şi argint din Baia Mare, 1934-1951; 4.
Carte de membru al Uniunii muncitorilor şi topitorilor, Băiuţ, 1918; 5. Calendarul Minerului
pe anul 1936, publicaţie periodică editată de Uniunea muncitorilor din industria minieră din
România.
Planşa LXV. 1-3. Sediul Direcţiei minelor şi uzinelor metalurgice din Baia Mare,
fotografii, primele decenii ale secolului XX (astăzi, sediul Muzeului Judeţean de Istorie şi
Arheologie Maramureş).
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