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"Copaie cu copaie, în pive mărunţită, 
Toţi grunjii măcinându-ţi, în praf te voi preface. 
Vor bate pisăloage şi apă-nvinăţită 
Pe jghiaburi largi de suflet va curge fără pace" 

(„Piatră auriferă" de V. Voiculescu) 

Prefaţă. Scopul acestei lucrări este de a familiariza cititorii cu posibilitatea 
valorificării aluviunilor aurifere şi de a pune la dispoziţia celor interesaţi cunoştinţe din 
acest domeniu. După o scurtă introducere, prima parte, intitulată "Mărturii istorice 
despre aurăritul aluvionar", prezintă sursa de provenienţă a prundişurilor cu "clipe de 
aur" din albiile râurilor. În continuare, sunt evidenţiate cronologic, mărturiile istorice ale 
recuperării metalului nobil din Transilvania, Banat, Moldova şi Ţara Românească. 

Partea a II a, "Mijloace de spălare", cuprinde descrierea uneltelor utilizate şi 

modul lor de folosire, în România şi alte ţări ale globului. Detaliile oferite pot fi utile 
celor ce doresc să le confecţioneze. Execuţia acestora este simplă şi nu necesită 

investiţii mari. În zonele cu tradiţie în practicarea acestei îndeletniciri şi în muzeele cu 
profil minier (Roşia Montană, Brad, Sibiu etc.) există unelte originale. 

În final sunt prezentate ilustraţii cu imagini legate de această ocupaţie milenară. 
Pentru documentare s-a consultat o vastă literatură de specialitate, citată în lucrare, 
cuprinzând 153 de referiri bibliografice. 

Întotdeauna, aurul a fascinat omenirea, având o istorie inseparabilă. De-a lungul 
veacurilor, meleagurile Transilvaniei, Banatului, Moldovei şi Ţării Româneşti au fost 
vizitate de specialişti şi amatori de călătorii din Europa, care ne-au lăsat mărturii scrise 
privind abundenţa aurului în nisipurile apelor curgătoare, tehnologiile folosite la 
recuperare şi cantităţile extrase. Zona cea mai productivă în acest sens se află în Munţii 
Apuseni. Prezenţa acestui metal a adus însă mari neplăceri locuitorilor. Ocuparea Daciei 
de către romani a avut ca scop jefuirea aurului şi argintului .. Istoricii menţionează că 
au luat drumul Romei cantităţi însemnate de metale nobile provenite şi din aluviuni. 
Triumful lui Traian în Dacia a fost sărbătorit în Cetatea Eternă 123 de zile. 

În secolele trecute puteau fi văzuţi de-a lungul râurilor Arieş, Olt, Bistriţa Aurie, 
Mureş şi a afluenţilor lor, oameni care zilnic, de dimineaţă până seara scurmau 
prundişul, aruncându-l pe un plan înclinat executat cu meşteşug. Prin spălare cu apă, pe 
căptuşeala lânoasă rămâneau câteva grăuncioare de aur, care vândute, le asigurau 
existenţa. Activitatea acestora era reglementată de reguli precise. Această îndeletnicire o 
practicau de obicei cei mai săraci locuitori ai satelor. Operaţia necesită pricepere şi 
perseverenţă. Existau zile când munceau în zadar. Aveau mai mult noroc după ploi şi 

viituri mari de apă, care îmbogăţeau aluviunile cu firicele de aur aduse din creierul 
munţilor prin erodarea zonelor mineralizate. Predarea aurului colectat se făcea la puncte 
de schimb stabilite de administraţie, sau la contrabandişti, de regulă pe preţuri modice. 

În timp ce săracii de abia reuşeau să-şi câştige traiul zilnic, existau posesori de 
aur care-şi etalau în mod extravagant bogăţia. Unii, mai ales în Ţara Moţilor, îşi 

permiteau la zile mari, să mănânce balmoş (preparat din mămăligă, lapte, caş dulce de 
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oaie şi unt) presărat cu aur1
• Această procedură nu este o inovaţie românească, deoarece 

în vechime şi veneţienii o practicau, condimentându-şi mâncărurile cu pilitură de aur în 
scop terapeutic, convinşi de puterea tămăduitoare a metalului preţios2 . 

Primarul Abrudului mergea la biserică în cizme cu potcoave de aur3
, iar şeful 

biroului de prelucrare a aurului din Zlatna , obişnuia să meargă la biserică păşind pe 12 
plăci de.aur curat înşirate de la casa sa Rână la lăcaşul de cult4

. Blestemata foame de aur 
(auri sacra James-cum spune Vergilius ) le-a luat minţile acestor oameni. 

Farmecul aurului are rădăcini adânci în istorie. Filele cronicilor şi mitologia 
greacă menţionează bogăţia fabuloasă a regelui Solomon, comorile lui Midas şi Cressus, 
recolta aurită a Hesperidelor, lâna de aur a lui fason şi comorile faraonilor. Strălucirea 
galbenă şi rece a aurului a determinat diverşi autori antici şi contemporani să-i atribuie 
un rol fatidic. Horaţiu consideră că "aurul obişnuieşte să treacă prin mijlocul 
sentinelelor şi să sfarme stâncile cetăţii, mai tare decât trăznetul"6 . 

O altă caracterizare a aurului este făcută de personajul "dracul" din fantezia 
dramatică "Cocoşul negru" 

"Dar aurul înseamnă putere, bogăţii ... 
E sufletul vieţii ... E cheia fermecată 
Cu care se descuie o poartă încuiată, 
Unealta ce se află oriunde-la tâlhar, 
Pe masa preacurată a sfăntului altar, 
La regele puternic, la văduva săracă, 
E cântecul ce face durerile să tacă, 

Arunci un pumn de aur, şi sfetnicul cinstit 
Îşi vinde împăratul şi neamul-în sfărşit"7 . 

Preţul destul de ridicat al aurului ar putea renaşte interesul pentru recuperarea 
aurului aluvionar. Exploatarea depozitelor de aluviuni existente pe malul unor ape sau 
pe fundul albiilor râurilor ar fi rentabile şi în zonele cu conţinuturi mai mici în cazul 
prelucrării cu mijloace mecanizate a unor cantităţi mari de pietriş aurifer. Noua lege a 
minelor, nr.85/2003 a creat cadrul oficial, permiţând persoanelor fizice şi juridice să 
valorifice aceste resurse. Pe lângă aur, este posibilă şi separarea titanului din mineralele 
grele, metal indispensabil industriei aerospaţiale. 

Mărturii istorice despre aurăritul aluvionar 
Dintre metalele cunoscute, cel mai vechi este aurul,8 descoperit în aluviunile 

apelor curgătoare. Acesta a avut un rol determinant în istoria omenirii, fiind primul 
metal cunoscut şi prelucrat. Interesul omului pentru "fluturaşii de aur" ce sclipeau în apa 
râurilor, se pierde în negura veacurilor. Aflându-se în natură, în stare nativă, oamenii s
au putut folosi de el, chiar înainte de a avea cunoştinţe metalurgice. A fost căutat cu 
asiduitate pentru culoarea sa atrăgătoare, strălucirea vie, maleabilitatea şi 
inalterabilitatea sa, fiind întrebuinţat la început ca podoabă, iar mai târziu ca mijloc de 
schimb, devenind un simbol al belşugului şi al grandorii. Prin simpla culegere a 

1 Al. Lupaşcu-Stejar. Paradisul românesc, p. 282. 
2 Răth-Vegh Istvan. Istoria culturală a prostiei omeneşti, p. 22. 
3 A. Lupaşcu-Stejar, op. cit. p. 282 
4 Mineritul aurului din Transilvania, Neue Freie Presse, B.K.L. 19-1887, p. 153-155 
5 Th. Simenschy. Un dicţionar al înţelepciunii, p. 52 
6 Ibidem. 
7 Victor Eftirniu, B.P.T., p. 185-187 
8 Florence Braunştein. Istoria civilizaţiilor. Bucureşti 2000, p. 109. 
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bucăţilor de metal nativ din nisipurile văilor sau prin spălarea aluviunilor, s-a obţinut 
de-a lungul timpului o mare parte din producţia de aur, atât în ţara noastră cât şi în lume. 

Separarea aurului din steril cu ajutorul apei, este cunoscută din cele mai vechi 
timpuri. Într-o frescă în culori de acum cca. 3000 de ani a.Chr. descoperită în Egiptul de 
Sus, printre altele este reprezentată şi spălarea cu apă a minereurilor aurifere9

. 

Majoritatea apelor curgătoare din ţara noastră au avut şi încă mai au aluviuni formate în 
urma eroziunii unor mineralizaţii primare conţinând aur liber, situate în bazinul de 
recepţie al râurilor. Acestea au constituit surse importante de extragere a aurului pentru 
locuitorii provinciilor româneşti în diferite perioade, tentaţi sa-1 exploateze pentru 
simplitatea extragerii, puritatea şi valoarea sa. 

Provenienţa aluviunilor aurifere 
Aluviunile sunt depuneri subţiri, sub formă de straturi, constituite din material 

transportat de apele curgătoare, sedimentat pe fundul albiei, pe luncă sau la vărsare. 
Sunt formate din bolovăniş, pietriş, nisip şi mâl. În cazul când acestea conţin metale 
nobile (aur şi argint), poartă denumirea de aluviuni aurifere. 

Aflorimentele zăcămintelor aurifere primare localizate de obicei în zone 
muntoase, sunt dezagregate fizic şi chimic împreună cu rocile gazdă, sub acţiunea 
agenţilor atmosferici. Detritusul rezultat din dezagregare este transportat de ape şi 
mărunţit în continuare, având loc pe parcurs o sedimentare în ordinea greutăţii specifice 
a mineralelor componente. Depunerea este influenţată de sinuozitatea albiei râului, 
viteza de circulaţie a apei, neregularităţile talvegului, obstacolele întâlnite în cale, forma 
geometrică a granulelor şi fragmentelor antrenate. Pe firul cursurilor de apă are loc o 
preparare mecanică naturală a materialului erodat, depunându-se fragmentele grele, cele 
uşoare fiind duse mai departe de curentul râului. 

Mineralele grele, împreună cu aurul, se concentrează în punctele unde cursul de 
apă îşi schimbă direcţia, în părţile convexe sau în vârtejuri. Când au loc inundaţii, lunca 
râului este acoperită de ape, şi peste aluviunile vechi se depun altele noi. În aceste 
aluviuni nivelate, pot avea loc concentrări aurifere importante la baza aluviunii, 
favorizate de greutatea mai mare a granulelor de metal. Datorită dizolvării argintului ce 
însoţeşte aurul, are loc şi o concentrare chimică. Din acest motiv, aurul din aluviuni este 
mai sărac în argint decât cel din filoane. Sub acţiunea apelor de infiltraţie se produce o 
separare a grăunţelor şi foiţelor de aur care de la suprafaţă coboară progresiv la bază. În 
cazul în care produsele de dezagregare a zăcămintelor nu au fost transportate de ape; 
deci aurul a rămas pe loc, spre deosebire de aluviuni, acestea se numesc eluviuni. 

Ţinând cont de locul unde s-a format depunerea detritică metaliferă, deosebim 
forme de aluviuni torenţiale, pe firul apei şi de câmpie. Cele torenţiale se formează în 
zonele înguste ale munţilor şi în canalele tăiate de torenţi şi au grăunţii de aur cu muchii 
nerotunjite, ca pe Valea Oltului. Aluviunile formate pe firul apei au luat naştere prin 
separarea succesivă a materialului erodat, adus de torenţi în râu şi au aurul depus în 
părţile unde albia prezintă asperităţi. Cele de câmpie s-au format prin deplasarea 
cursului apei, după sinuozităţi, cu depunerea materialului transportat pe malurile 
convexe. 

Modul de prezentare a granulelor de aur este diferit în funcţie de factorii 
specifici, fiind rotunjite, turtite sau colţuroase, de regulă fiind milimetrice şi 

submilimetrice. Mai frecvent întâlnite sunt formele de solzişori, plăcuţe turtite cu 

9 Galia Gruder. Metalul ieri şi azi. Bucureşti 1967, p. 27. 
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marginile rotunjite, îndoite sau zdrenţuite, lustruite sau cu urme de zgârieturi şi loviri 
generate de viteza şi distanţa de transport şi de duritatea fundului văii. 

Principalele văi purtătoare de aluviuni aurifere care au făcut obiectul unor 
exploatări în diferite perioade sunt: Mureşul, Oltul, Arieşul, Crişul şi afluenţii lor. Spre 
deosebire de aurul nativ din alte zone ale ţării, cel din Transilvania este puţin mai 
deschis la culoare din cauza argintului ce intră în compoziţia lui, deci e uşor de 
recunoscut. 

Exploatabilitatea aluviunilor este dictată de conţinutul în aur al acestora. Primele 
informaţii în acest sens le putem obţine privind plantele ce cresc pe solurile de pe 
marginea râurilor. Pentru iniţiaţi, unele dintre ele sunt adevăraţi indicatori vegetali ce 
trădează prezenţa aurului. Sub influenţa luminii solare captate prin procese complexe de 
către clorofilă, are loc o absorbţie selectivă a aurului, în urma unor fenomene 
biogeochimice. Neputând consuma întreaga cantitate absorbită, planta depozitează în 
ţesuturi, îndeosebi în seminţe şi rădăcini, mici particule, fapt ce indică o migrare a 
aurului prin dizolvare şi redepunere. 

Cenuşa vegetalelor din aceste soluri are uneori conţinuturi anormale de aur. 
Recunoscută în acest sens, pentru afinitate la aur, este banala coada calului sau părul 
porcului (Equisetum). Au fost cazuri când dintr-o tonă de plante s-au colectat prin 
ardere 60 g aur, iar dintr-o tonă de cenuşă au rezultat 610 g de aur10

. Aurul poate fi 
dizolvat de o bacterie aerobă din genul Clostridium, fenomen ce indică posibilitatea de 
solubilizare a metalului preţios prin descompunerea materiei vegetale 11

. 

După informaţiile culese de la plantele ce cresc pe depozitele de aluviuni, 
conţinutul în aur al acestora se stabileşte prin recoltarea de probe ce se analizează 
chimic sau se procedează la evidenţierea acestuia cu ajutorul şaitrocului sau hurcii, 
despre care vom lua cunoştinţă în paginile următoare. 

Urme ale practicării acestei vechi îndeletniciri - aurăritul 

A. Antichitatea. Începuturile exploatării aluviunilor aurifere şi prelucrarea 
metalului galben, pot fi sesizate în cultura Decea Mureşului din Neoliticul târziu (cca. 
2800-2500 a .. Chr.), atestată arheologic în centrul şi vestul Transilvaniei 12

. Prima 
mărturie scrisă care atestă că ţinuturile aurifere din Transilvania au fost cunoscute din 
vechime, este descrisă de Herodot în "istoriile" sale cu ocazia menţionării expediţiei lui 
Darius, regele perşilor, din anul 513 a. Chr. împotriva agatârşilor ce populau malurile 
râului Mureş şi care "purtau mereu podoabe de aur" 13

, cu siguranţă colectate din 
aluviuni. 

Spălarea auruluţ practicată de agatârşi a fost continuată de către daci şi romani, 
pe Valea Arieşului, la confluenţa acestuia cu Mureşul, la confluenţa Mureşului cu 
Târnava şi cu Streiul, pe Valea Streiului, Valea Mureşului până la Dobra, pe Valea 
Crişului Alb, îmbogăţit de pâraiele Ţebea, Rişca şi Caraci, pe Valea Someşului şi 

Lăpuşului, în câmpia localităţilor Pianul de Sus şi de Jos, pe râurile Bega, Timiş, Nera şi 
Caraş 14 • Poetul din Nola (Nolanus - Carmen 30) îi considera pe daci foarte pricepuţi şi 
întorşi cu totul spre aur (Sed et callidos quasi in aurum conversos)15

• Arheologul 

10 Ion Lăzărescu, Viorel Brana. Aurul şi Argintul, Bucureşti, 1972, p. 33. 
11 Nicolae Petrulian. Zăcăminte minerale utile. Bucureşti, 1973, p. 381. 
12 Valer Butura. Etnografia poporului român, Cluj-Napoca, 1978, p. 417. 
13 Herodot. Istorii I, 1961, cartea a IV- a, p. 422. 
14 Ioan Popa. Intensificarea producţiei de aur prin spălare. Revista Minieră, 1934. 
15 Samuel Koleseri, Auraria Romano-dacica (Exploatarea aurului romano-dacic), ed. II, Pojon, 1780, p. 
56., tradus parţial în vol. VIII, Călători străini despre Ţările Române. 
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maghiar Răk6czi Samuel afirmă că romanii extrăgeau săptămânal 116,5 kg de aur 
aluvionar din râurile Mureş, Arieş, Strei, Crişul Alb, Jiul de Est şi de Vest. Urme de 
spălare (gropi, şanţuri, hălzi) sunt la Găina, Neagra, Bistra, Lupşa, Baia de Arieş, 
Solioara, Ribiţa, Băiţa, Balomireasa, la Vinţu de Jos pe lângă pârâul Pian şi Solciva 
(Sălaj). La Neagra s-a găsit aur aluvionar de aproape 24 carate 16• 

Un alt cercetător al istoriei mineritului aurifer din Transilvania Urban Mihaly 
' ' afirma că cele mai vestite spălătorii de aur ale agatârşilor, dacilor şi romanilor au fost în 

Valea Balomireasa, Valea Găina, Sălciua inferioară şi superioară, în localităţile Baia de 
Arieş, Bistra şi Lupşa, pârâul Negru, Valea Ribiţei şi pe Valea Streiului la Subcetate17. 

Movilele de prundiş existente în lungul Arieşului, la Sălciua, Muncel, Lupşa, Bistra, 
Vidra, precum şi în alte părţi ale văilor din Munţii Apuseni18 sunt urme ale acestei 
activităţi. 

În judeţul Hunedoara se menţionează spălarea aurului înainte cu mii de ani pe 
Valea Luncoiului, lângă Brad 19 şi în Depresiunea Petroşanilor, între Petrila şi Petroşani, 
pe văile celor doua Jiuri20

. În zona localităţii Baia de Criş, şi în vecinătatea acesteia, 
numai din două gropi excavate lângă Ţebea s-au scos cca. 750.000 tone nisip aurifer21

. 

S-au descoperit urme ale extragerii aurului din aluviuni la Măgura Caraciului22 şi la 
Baia de Criş, vizibile şi astăzi. Dealurile cuprinse între Ţebea şi Baia de Criş, în care 
romanii au exploatat aluviunile sunt menţionate şi de cercetătorul maghiar Kiraly Pal, 
care atestă aceeaşi activitate lângă Turda, pe pârâul Minereului, ce se varsă în valea 
Iara23

. Se cunosc spălătorii antice de aur şi la Băiţa, judeţul Hunedoara24
• 

Cele mai multe urme romane ale acestei activităţi s-au găsit în judeţul Alba. La 
Baia de Arieş s-a găsit o lopată confecţionată din cupru şi o albie pentru spălatul 
aluviunilor. La Abrud s-au descoperit inscripţii pe plăci de marmură referitoare la 
culegătorii de aur (auri leguli)25 iar în câmpia Pianului, rămăşiţe de ziduri romane, pietre 
cioplite, ţigle, cărămizi cu inscripţii (LXIII gem)26

. Urme de spălătorii de aur de pe 
vremea romanilor s-au găsit şi la Dognecea, Sasca Montană şi Ciclova Română, însă 
slab dezvoltate datorită prezenţei metalului nobil în cantitate redusă27 • Transilvania, cu 
zăcămintele ei de aur, binecunoscute din vechime şi cu o bogată continuitate în 
extragerea acestora, prezintă şi o istorie mai completă decât celelalte provincii. Deşi 
aurul aluvionar din pâraiele Moldovei şi Ţării Româneşti au fost exploatate în 
antichitate, nu s-au păstrat urme care să ateste acest lucru. 

16 Răk6czi Samuel, Mineritul aurifer din Dacia. În: Banyaszati es Kohaszati Lapok (Gazeta industriei 
miniere şi metalurgice) -BKL 8/9, 1906, p. 465-551. 
17 Mihăly Urban, Istoria mineritului din Ardeal, cu referire specială la zonele aurifere. BKL, m.17 /1 
sept.1906, p. 265-285. 
18 Valer Butură, Cuvânt înainte la Monografia: Muzeul mineritului din Roşia Montană de Aurel 
Sântimbreanu, Bucureşti, 1989, p. 7. 
19 Nicolae Dunăre, Sate din Zarand, specializate în meşteşuguri ţărăneşti (băieşitul). Sargetia III, 1956, p.124. 
20 I. Poporogu, Exploatarea aluvionară a aurului în Bazinul Petroşani. Sargetia IX, 1972, p. 225. 
21 Cholnoky Jeno, Littke Aurel, Papp Kăroly şi Treitz Peter, A fold multja jelene es feldfedzesenek 
tortenete (Pământul, prezentul, trecutul şi istoria descoperirii) Budapesta 1906, p. 38. 
22 Ion Rusu Abrudean, Aurul românesc, Bucureşti, 1933, p. 106. 
23 Kirăly Pal, Dacia provincia augusti, vol. II, 1894, p. 418, A bănyăszat (XXXVI). 
24 Octavian Floca, Victor Şuiaga, Ghidul judeţului Hunedoara, Deva, 1936, p. 135. 
25 Samuel Răk6czi, B.K.L. 8/9. 1906, p. 465-551. 
26 Ioan A. Bena, Contribuţii la monografia comunei Pianul de Jos, Cluj, 1925, p. 9. 
27 D. Tudor, Oraşe, târguri, sate în Dacia romană, Bucureşti, 1988, p. 62. 
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B. Epoca feudalismului şi capitalismului 
TRANSILVANIA. 

Istoria extragerii aurului 

Spălarea aurului din aluviuni a fost o ocupaţie foarte răspândită în Transilvania 
şi a continuat fără încetare, în ritmuri diferite, în funcţie de vitregia vremurilor, în toate 
perioadele. Ea era practicată de ţăranii români, unguri, saşi şi ţigani în nisipurile 
aceloraşi râuri exploatate din antichitate (Arieş, Mureş, Criş, Olt, Strei, şi altele). 

Din perioada feudalismului timpuriu, referitor la metalele preţioase, dispunem 
de puţine informaţii. Merită amintit faptul că notarul anonim al regelui Bela al IV-lea şi 
unele cronici din secolul al X-lea, menţionează că pământul acestei ţări era udat de râuri 
din nisipul cărora se culegea cel mai bun aur. Dovada îndeletnicirilor de extracţie şi 
prelucrare a aurului şi argintului este atestată înainte de secolul al XI-lea

28
. În 1248, 

voievodul ardelean Laurenţiu, împuterniceşte pe germanii din Vinţu de Jos şi Vurpăr să 
exploateze aur şi argint (probabil cu referire la aluviuni - n.a.), cu obligaţia de a ceda un 
sfert din producţia obişnuită, statului29

. În urma măsurilor luate de Carol Robert de 
Anjou, în anii 1327-1328, de a acorda o treime din urbură proprietarilor de terenuri 
aurifere, exploatarea metalelor preţioase se intensifică, în scopul creşterii veniturilor. În 
secolul al XVI-iea, spălarea aurului din aluviunile râurilor este încurajată de Iancu de 
Hunedoara, Matei Corvin şi urmaşii acestora30

• O veche spălătorie de aur de pe timpul 
lui Matei Corvin s-a descoperit pe Valea Anieşului (lânŞă Rodna) cu prilejul executării 
de şanţuri şi galerii, în pietrişul ce acoperea terasa văii 1

• Pentru a-şi asigura mâna de 
lucru necesară spălării aurului, magnatul Kendefyi Mihai, obţine la 19 noiembrie 1504, 
de la regele Vladislâv al Ii-lea, aprobarea de a aduce din Ţara Românească 12 familii de 
ţigani robi şi de a-i aşeza pe moşiile sale dintre cele două Jiuri32

. 

Pe domeniul Hunedoarei, la începutul secolului al XVI-iea, o parte a ţăranilor se 
ocupau cu spălarea aurului. Un document din 151233

, precizează că se extrăgea aur 
aluvionar în districtele Hunedoara, Haţeg, Caransebeş, Fârdea şi Icuş. Deoarece aurul 
provenit de la Zlaşti şi Icuş era mai fin, se obţinea un profit de 1 O florini pe marcă iar 
pentru cel extras din Jiu şi de la Fârdea, numai 5 florini pe marcă. În totalul cantităţii de 
aur spălat şi preschimbat în anii 1512, 1513 şi 1517 (279 mărci şi 32,5 pisete), Jiul 
intervine cu 57,28%, Zlaşti cu 15,8%, Fârdea cu 14,67% şi Icuş cu 12,24%. Producţia 
rezultată în 1518 este de 120 mărci aur. Preschimbătorii de aur primeau jumătate de 
florin pentru fiecare marcă34 . În 1513, se consemnează că spălătorii şi minerii de aur de 
pe domeniul unor nobili din districtul Haţegului, erau obligaţi să predea stăpânilor 
feudali 10% din aurul obţinut. Restul aurului era preschimbat tot pe domeniu, la un preţ 
scăzut, stabilit de stat. Pe domeniul Hunedoara, acest privilegiu, sursă de profituri mari, 
aparţinea proprietarilor castelului Hunedoara. Cea mai mare parte a aurului extras 
trebuia preschimbată la cămara din Sibiu, iar o parte era trimisă la Buda lui George 
Brandenburg, stăpânul .castelului. Începând cu 1536, Ion Zapolya mută cămara la Cluj, 
însă după moartea sa sediul acesteia revine la Sibiu. 

28 Nicolae Maghiar, Ştefan Olteanu, Din istoria mineritului în România, Bucureşti, 1970, p. 11 O. 
29 Ioan Rusu Abrudeanu, op. cit., p. 216. 
30 Ioachim Lazăr, Câteva date privind exploatarea aurului pe domeniul Hunedoarei, în prima jumătate a 
sec. XVI-lea, Sargetia XIII, p. 307. 
31 

M. Piaseski, Istoricul mineritului rodnean, Revista Minelor XXXIV 1973 nr I p 49 
32 • ' • ' • • 

I. Poporogu, op. cit., p. 225. 
33 Ioachim Lazăr, op. cit., p. 307. 
34 

Iosif ~a~ki, Domeniul. Hunedoar~i la începutul secolului al XVI-iea. Studii şi documente, p. 97-98. 
(marca s1biana=206 g, l piset=l/48 dmtr-o marcă) 
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După descoperirea Americii preţul aurului scade pe piaţa Europei, deci ş1 m 
Transilvania. În noua conjunctură, micii producători nu-şi pot permite să facă investiţii. 
Se apelează la judele Sibiului, Penflinger," care investeşte capital în spălătoriile de aur 
din districtul Caransebeş35 , iar judele Braşovului Ianăş Beknner exploatează spălătoriile 
de pe Ampoi. Judele Matia Armbruster arendează preschimbarea aurului şi exploatează 
minele de la Abrud36

. 

În secolul al XVI-lea, o importanţă mare o are constituirea federaţiei oraşelor 
miniere Abrud, Zlatna, Baia de Criş, Baia Mare şi Baia Sprie, acceptată de adunarea 
naţională, care în anul 1513 a proclamat libertatea generală a mineritului37

• În acest 
context s-a extins şi spălarea aurului în Munţii Apuseni, dar românii ce se ocupau cu 
aceasta nu erau bine văzuţi de stăpânire. În codicele lui Ştefan Verboczi, publicat în 
1514 din ordinul regelui Vladislav, românii erau puşi pe aceeaşi treaptă cu ţiganii, 
consideraţi neamuri de oameni fără stăpân, care dacă adună praf de aur şi nu-l predau 
principelui, trebuie pedepsiţi. În 1525, judecătorii şi juraţii oraşelor Baia de Arieş, 
Abrud, Roşia Montană, Băiţa, Baia de Arieş, reglementează spălarea aurului din văi şi 

A ' 38 parate . 
Aurăritul în văile apelor datează din timpuri îndepărtate şi în zona Someşului 

Mare şi a afluenţilor săi. Documente de la mijlocul secolului al XVI-lea atestă existenţa 
de spălătorii medievale39

. La începutul secolului al XVII-lea, exploatarea aurului era în 
suferinţă datorită jafurilor mercenarilor lui Gheorghe Basta. În 1607 s-au predat cămării 
96 piseţi din spălarea aurului din nisipul râurilor iar în 1618, dieta acordă unele înlesniri 
minerilor40

. 

Despre spălarea aurului în Transilvania nu avem descrieri speciale, dar 
informaţii preţioase ne oferă diverşi autori străini care au lucrat sau au călătorit pe 
aceste meleaguri. Austriacul Ştefan Taurinus, vicarul episcopiei din Alba Iulia, 
referindu-se la Abrud, evidenţiază în anul 1518 că de-a lungul râurilor cristaline se 
găsesc mulţi bulgări de aur din bogatele şi desele băi de spălat aurul41

• Comisarii regelui 
Ferdinand, Gheorghe Wernher şi Paul Bornemisza, trimişi speciali să analizeze 
producţia de aur în primăvara anului 1552, raportează că în Transilvania se găseşte mult 
aur, şi se obţine mai ales din spălare42 . 

În raport găsim referiri la situaţia grea a producătorilor de aur, majoritatea 
români, obligaţi să predea metalul la cămările din Sibiu şi Baia Mare, care în multe 
situaţii nu aveau bani pentru plata lui. Din acest motiv şi din cauza locului îndepărtat de 
predare, speculanţii acaparau pe preţuri derizorii agoniseala acestora şi o exportau 
clandestin. Această lipsă de bani constatată în trecut, existentă şi atunci, paraliza 
activitatea celor ce practicau aurăritul. Cauza acestui declin era anarhia şi instabilitatea 
politică de la jumătatea secolului al XVI-iea. Sebastian Milnster (1489-1552) în 

35 Ioachim Lazăr, op. cit., p. 307. 
36 A. Oţetea, M. Berza, B. T. Câmpina, Şt. Pascu, Şt. Ştefănescu, Istoria României II, Bucureşti 1962, 
cap.VII, p. 560-562. 
37 A. P. Bodiu, G. F. Popescu, P. T. Ilie, V.T. Beregic, Regiunea minieră Baia Mare, Monografia 
O.D.P.T-M.M.P.G„ p. 10. 
38 Ioan Rusu Abrudeanu, op.cit„ p. 224. 
39 M. Piaseski, op. cit„ p. 49. 
40 Ştefan Pascu, I. Pataki, Dezvoltarea economică a Transilvaniei. Istoria României III, Bucureşti, 1962, p. 100 
41 Vasile l\etea, Munţii Apuseni„ Bucureşti, 1977, p. 48. 
42 N. Maghiar, Stefan Olteanu, op. cit„ p. 124 
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"Cosmografia" sa, la capitolul "despre vrednicia Transilvaniei" relatează că la Baia de 
Criş se găsesc uneori particule de aur de mărimea alunelor43

. 

În "Descrierea Transilvaniei" apărută în 1596, Giovani Botero ne informează că 
râurile cară aur curat în bucăţi groase uneori cât un deget, pentru căutarea căruia 
locuitorii nu-şi dau multă osteneală44 . Călătorul veneţian Giorgio Tomassi, în anul 1610 
menţionează că în Transilvania aurul provine şi din apa râurilor, care trecute cu 
meşteşug prin postavuri grosolane, îşi lasă în urmă, acolo, nisipul cel preţios45 . 
Matematicianul şi scriitorul imperial, David Frolich, după călătoriile sale în 
Transilvania, în perioada 1629-1639, notează că unele râuri poartă firicelele de aur şi 
uneori chiar bucăţi mari, până la un funt şi jumătate46 . 

Îndrăgostit de pitorescul împrejurimilor Zlatnei, Martin Opitz, părintele poeticii 
germane modeme, profesor la colegiul din Alba Iulia, în 1622, scrie frumoase versuri 
despre bogăţia în metale nobile a zonei, din care cităm: 

" În orice parte a lumii, cu lapte şi cu miere 
Belşugul greu de-ar curge, din câte-s, cu plăcere 
Eu aş alege-Ampoiul cu apele de aur 
Şi-argintul din nisipurile pe care orice faur 
Cu dragoste-I culege, cum ar culege grâu ... "47 

. 

În 1699, când Leopold48 a trimis specialişti pentru a controla şi analiza situaţia 
activităţii miniere, aceştia s-au interesat în primul rând de spălarea aurului care era în 
completă decădere. Monetăria de la Alba Iulia nu funcţiona. Cu sprijinul inspectorului 
şef al minelor, Samuel Koleseri, medic şi specialist în minerit, s-au luat măsuri de 
impulsionare a activităţii. În 1701, s-a repus în funcţie monetăria de la Alba Iulia. 
Pentru a facilita preschimbarea aurului în Munţii Apuseni, s-a înfiinţat oficiul de schimb 
la Abrud, cu suboficii la Trestia, Bistra şi Sânrnihaiul de Arieş49 . Sarcina oficiului era de 
a controla producătorii, pentru combaterea furtului şi contrabandei. 

Un alt călător străin, Edmund Chishull, reverend englez, în trecerea sa prin 
Transilvania în anul 1702, consemnează că la Turda, pe râul Arieş ţiganii scot aur din 
nisip, mai ales după ploi5~. Trebuie amintită iniţiativa lăudabilă, luată de principii 
Cristofor Bathory, Gabriel Bethlen şi G. Rakoczi I. de a acorda şi confirma privilegii 
minerilor şi spălătorilor de aur, de care au beneficiat cei din zona Abrudului şi Baia de 
Criş. 

Din prima carte tehnică de mine şi metalurgie tipărită în Transilvania, la Sibiu în 
171751

, aflăm că bisericile germanilor aduşi pentru aurărit din Saxonia şi alte părţi ale 
Germaniei cu privilegii speciale, poartă insignele metalurgilor: ciocanul, târnăcopul şi 
grebla dinţată şi încov0iată pentru spălatul nisipurilor. Autorul diferenţiază aurul după 
aspect, menţionând că locuitorii satului Ţebea ce sapă pământul de pe şesul de lângă 
Munţii Metaliferi pe o lungime de vreo mie de paşi şi o lăţime de 300 de paşi, pe o 
adâncime de un braţ, obţin prin spălare cel mai frumos aur, specific acestei zone, în foiţe 
prelungi, de consistenţa tărâţelor, în cantitate de până la 300, 400 şi chiar 500 de piseţi 

43 Călători străini despre Ţările Române, voi. I ( 1331-1551 ), p. 505 
44 Ibidem, voi. IV, 1972 (1596), p. 573 
45 Ibidem, voi. III, p. 670 · 
46 Ibidem, voi. V, 1973 ( 1616-1659), p. 45-46 
47 Martin Opitz, Zlatna sau cumpăna dorului, trad. Mihai Gavril, 1993, p. 67 
48 Toth Zoltan, Mişcările ţărăneşti din Munţii Apuseni, până la 1848, Bucureşti, 1955, p. 55 
49 Ibidem, p. 57 
5° Călători străini despre Ţările Române, voi. VIII, ( 1689-1716), p. 209 
51 Samuel Koleseri, op. cit., p. 48 şi 236 
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anual. În râurile Criş, Arieş, Someş, Jiu şi Timiş, pe malurile lor se găseşte aur mai 
mărunt şi mai rotund. 

Despre abundenţa aurului în râuri, specialistul Koleseri precizează că nu este 
lucru rar să găseşti bucăţi cât bobul de fasole, şi acest lucru nu este propriu numai unui 
singur loc de spălare a aurului în Dacia, ci multora. Autorităţile, cunoscând acest fapt, 
obligau un număr de familii din Arieşul Mic să predea fiscului, drept cens anual pentru 
exploatarea aurului, bucăţi native în greutate de peste optsprezece piseţi. Aur de acesta 
în fărâme, predat fiscului regesc, cântărea o jumătate de funt de Viena şi bucăţile cele 
mai mici erau cât lintea şi mazărea, iar cele mai mari ajungeau la greutatea unui ducat şi 
chiar mai mult. În 1700, locuitorii din Vidra de pe domeniul Zlatna, au predat cantităţi 
însemnate, iar cei din Cărpiniş se îndeletniceau intens cu spălatul aurului. Spălarea 

aurului, pe la mijlocul secolului al XVIII-lea era o activitate redusă, de ea ocupându
se doar câteva persoane. Urbariul din 1746 înregistrează la Râul Mare (Albac) şase capi 
de familie cu această ocupaţie, iar la Vidra, patru. Primii plăteau drept sarcini 15 piseţi, 
iar ceilalţi 9 piseţi anual 52

. 

Pentru a atenua pierderea Sileziei (1764), regina Maria Tereza a impus măsuri 
pentru înviorarea mineritului aurifer53

. Pentru spălătorii de aluviuni, ordonanţa din 8 
mai 1771, stabileşte scutiri de taxe şi impozite, cu condiţia ca aceasta să fie ocupaţia 
principală a acestora. Punerea în practică a ordonanţei, obliga autorităţile miniere să ţină 
evidenţa anuală a spălătorilor. Activitatea oficiilor de schimb se normalizează, existând 
obligaţia de a dispune permanent de fonduri pentru monetăria de la Alba Iulia şi pentru 
efectuarea săptămânală a primirilor de aur de la producători, cu efect pozitiv în creşterea 
veniturilor fiscului. Din acest motiv, spălătorii de aur erau apreciaţi, iar interesele faţă 
de autorităţile provinciale erau apărate, urmărindu-se sporirea sucursalelor oficiilor de 
schimb. 

Oficiul principal de schimb funcţiona la Zlatna împreună cu tribunalul şi 

inspectoratul minier. Avea sucursale la Abrud, Brad, Câmpeni şi Turda. Oficiul de la 
Abrud acorda ţăranilor minieri săraci, mici aconturi pentru aurul adus în alte zile decât 
lunea, ziua fixată de schimb, interzicându-se perceptorilor să facă reţineri pentru dările 
şi taxele datorate. Oficii de schimb mai existau la Certej, Trascău şi Pianu de Sus. 

În 1770, pe domeniul Băii de Arieş, sunt notaţi în circumscripţia urbarială 48 de 
capi de familie ca spălători de aur din nisipul Arieşului, din care 13 la Baia de Arieş, 1 
la Cioara, 7 la Muncel, 1 O la Sartrăş şi 17 la Brăzeşti. Ocupaţia, având o rentabilitate 
redusă, era practicată ca o completare a mijloacelor de trai. Spălatul aurului era liber, 
fiind oprit numai în văile pe care erau aşezate şteampurile altora. Unica lor obligaţie era 
numai faţă de fisc. Statul, prin cămara regească deţinea monopolul cumpărării aurului 
produs, fapt ce conducea şi la abuzuri privind corectitudinea cântăririi, aprecierea 
calităţii şi fixarea preţurilor54 . 

În 1 780, geologul Fichet în darea de seamă asupra minelor din poligonul aurifer 
Brad, Săcărâmb, Baia de Arieş, Roşia Montana, Zlatna, aminteşte de spălătorii de aur 
instalaţi pe Mureş, Criş, şi Ampoi, unde câteva sute de familii de ţigani îşi câştigau 

existenţa în acest mod, cu obligaţia de a preda fiscului o anumită cantitate55
. 

Evidenţele ne arată că în 1781, în principatul Transilvaniei erau înregistrate 1291 
familii de ţigani, spălători de aur. Între 1747-1832 ţiganii aurari erau organizaţi într-un 

52 Toth Zoltan, op. cit„ p. 139. 
53 Ibidem, p. 100-1O1. 
54 D. Prodan, Iobăgia în Domeniul Băii de Arieş la 1770, Cluj, 1948, p. 21 şi 46. 
55 Mircea Ilie, Munţii Apuseni, Bucureşti, 1957, p. 269. 
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voievodat propriu, separaţi de ceilalţi. Din râurile Transilvaniei s-au cules în 1813, 8-1 O 
măji de aur iarîn 1837, 7-8 măji56 . 

Franz Joseph Muller, renumit specialist şi consilier tezaurial, în urma unei 
inspecţii efectuate în zonele miniere la sfărşitul anului 1 780, întocmeşte un scurt istoric 
al spălătoriei de aur din apropierea localităţii Pianu de Sus, remarcând vechimea 
ocupaţiei băştinaşilor, practicată încă din timpul stăpânirii romane, predilecţia pentru 
această muncă fiind păstrată57 . Localitatea Pianu de Sus a fost la început o colonie de 
spălători de aur, aşezată pe teritoriul oraşului Sebeş, şi al comunei Pianu de Jos, care au 
beneficiat de privilegii speciale, fiind scutiţi de unele obligaţii. Prezenţa saşilor în zonă, 
colonizaţi în Transilvania la începutul secolului al Xii-lea, este legată de extracţia 

aurului din aluviuni. Aceştia se bucurau de libertatea de a spăla fără restricţii nisipuri pe 
toate văile din Transilvania, drept acordat de Matei Corvin, în anul 14 71 58

. 

Oraşul Sebeş încasa taxe de la toţi spălătorii de aur. Un document emis la Sibiu 
în 4 februarie 1485 menţionează o hotărâre a congregaţiei celor şapte judeţe care dă 
satisfacţie plângerii localnicilor din Pianu de Sus şi obligă oraşul Sebeş să restituie 
taxele încasate pe nedrept de la spălătorii colonizaţi, interzicând perceperea acestora în 
viitor59

. Favorizaţi au fost şi de către Maria Tereza, care în anul 1746 le-a acordat 
spălătorilor de aur din Pianu Românesc (de Sus) dreptul de a schimba aurul fără reţineri 
pe durata de doi ani, asociat cu unele facilităţi legate de prestaţiile şi sarcinile publice60

. 

În 1826 sunt menţionaţi în zona oraşului Sebeş 632 spălători, din care 277 din Pianu de 
Sus61

• În anul 1852, locuitorii comunei, nemulţumiţi de degradarea malurilor râului Pian 
şi inundarea terenurilor agricole ca urmare a acestei activităţi, au distrus amenajările 
existente (lacuri, canale, etc.). Pentru acest act, autorităţile au sancţionat vinovaţii, 

obligându-i să repare stricăciunile făcute. Ulterior, desfiinţându-se oficiul de schimb din 
localitate, activitatea s-a redus, continuând sporadic până la oprirea totală62 . 

Pentru a încuraja spălarea aurului la Pianu de sus, încă din prima jumătate a 
secolului al XIX-lea, guvernul finanţa această activitate ce se desfăşura în zona a 12 sate 
învecinate. Sistarea activităţii de mai târziu se explică prin scăderea conţinutului şi 

apariţia unei noi legi a pădurilor. S-a lucrat haotic, producându-se multe pagube 
agriculturii prin depozitarea sterilului pe întreaga vale şi prin denivelarea terenului 
(gropi şi ridicături)63 . Merită menţionată încercarea de spălare mecanizată de către 
"Societe anonime de mines d'or" din 1915, încheiată fără succes din cauza 
neînţelegerilor dintre acţionari şi a conjuncturii nefavorabile din acei ani64

. Probabil că 
în continuare această activitate s-a practicat sporadic în zona Pianului de Sus. Ştim cu 
siguranţă că în 1933 nu se lucra65

. În regiunea dintre Pianul de Sus şi Cioara, dintr-un 
metru cub de pietriş nisipos, în trecut se extrăgea 0,1-0,9 gr. aur fin de 905%066

. În zonă, 
A.E. Bielz a efectuat analiza aluviunilor care indică aur de 19 carate la Sebeş, Pianu de 

56 Viorel Achim, Ţiganii în istoria României, Bucureşti, 1998, p. 52.( l maja era egală cu 56 kg) 
57 Ioan Dordea, Aspecte din mineritul şi metalurgia transilvană la sfărşitul secolului al XVIII-iea, Sargetia 
XXI-XXVI (1988-1991), p. 184. 
58 B. Roman, A. Sântimbreanu, V. Wolman, Aurarii din Munţii Apuseni," Bucureşti, 1982, p. 31. 
59 Ioan A. Bena, Contribuţii la monografia comunei Pianul de jos, Cluj, 1925, p. 11-12. 
60 Nicolae Maghiar, Ştefan Olteanu, op.cit., p. 164. 
61 Ilie Haiduc, Industria aurului din România, Bucureşti, 1940, p. 91. 
62 Ioan A. Bena, op.cit., p. 65. 
63 Gaal Istvan, Formaţiunile aurifere cuaternare ale văii Streiului. B.T.K, nr. 12/1909, Budapesta, p. 754. 
64 Ioan A Bena, op. cit., p. 65. 
65 Ioan Rusu Abrudean, op. cit., p. 43. 
66 Ilie Haiduc, op. cit., p. 136. 
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Jos şi Răchita, şi de 16 carate la Sălişte şi Tărtăria67 . În perimetrul Baia de Criş - Căraci 
- Ţebea, în a doua jumătate a secolului al XVII-iea existau 19 asociaţii care spălau 
aurul68

. Tot în judeţul Hunedoara, la Orăştioara se menţionează că în 1787 activau 3 
spălătorii de aur69

. 

La începutul secolului al XIX-iea, spălatul aurului nu mai era o activitate 
rentabilă70 . Din acest motiv, pe principalele râuri din Transilvania s-au făcut noi 
încercări începând cu a doua jumătate a secolului, de către reputaţi specialişti. Printre 
aceştia, se evidenţiază Johann Grimm, ajuns mai târziu consilier imperial şi directorul 
academiei miniere din Pribram. Este autorul unui manual de exploatări miniere folosit şi 
la prima şcoală tehnică din Transilvania, de la Săcărâmb, iar numele său a fost atribuit 
galeriei de coastă a minei Troiţa, judeţul Hunedoara, pe care a coordonat-o în 1848. A 
studiat în mod deosebit Arieşul şi Mureşul de la confluenţa cu acesta, până la Ilia. 
Concluziile sale au fost sintetizate într-o lucrare publicată în limba germană, apărută în 
1854, cu referire la zăcămintele de aluviuni aurifere depuse în Transilvania şi 

importanţa lor minieră. Ajunge la convingerea că merită făcute excavaţii pe aceste râuri 
în vederea valorificării aurului. În atenţia sa sunt locurile cunoscute: Sebeş, Petreşti, 
Romos, Cioara4, Vinţu de jos, Cigmău şi Pian, unde se practica conGentrarea metalului 
nobil prin spălare. Un alt specialist care a cercetat râul Arieş şi cursul mijlociu al 
Mureşului a fost Horvath Lajos, care din însărcinarea lui Paikert Heinrich - moşier din 
Arad - execută mai multe foraje, a căror analize indică posibilităţi optime de exploatare 
a aluviunilor aurifere, în special în zona Cioara, Pian, Vinţu de Jos, Orăştie ş,i Cigmău 

precum şi pe pârâul Haţegului (Galbena) în zona localităţii Densuş şi pe râul Strei în 
aval de localitatea Pui. În zonă, în comuna Râul Bărbat a funcţionat o staţie de spălare a 
aurului. Între Simeria Veche şi Streisângiorgiu, cercetătorul amintit mai sus, a extras 
dintr-un metru cub de material forat o cantitate de aur în valoare de 29, 16 filleri. 

Rezultatele muncii sale au fost publicate în 1907 într-un articol privind 
aluviunile aurifere din Transilvania şi Ungaria, cu posibilitatea exploatării acestora cu 
ajutorul escavatoarelor. S-au colectat probe din 23 de râuri din Banat şi Transilvania, 
care analizate au indicat un conţinut mai mare de aur pe opt râuri ( Bela Reca, Nera, 
Sibişel, Pian, Arieş, Someşul Cald, Crişul Alb şi Mirăslău), cu un conţinut mediu pe 
cinci dintre ele , iar pe zece dintre ele numai urme. Paikert Heinrich, încurajat de 
rezultatele obţinute cu probarea efectuată, şi-a legalizat prospectarea unei porţiuni a 
Arieşului şi a Văii Mureşului de la confluenţa cu acesta până la Păuliş. În 1904 el 
instalează o dragă mică cu aburi în sistem american pe râul Strei, lângă oraşul Simeria 
Veche, începând excavarea de la pod în amonte, contând pe un beneficiu ante calculat 
de Horvath Lajos de cca 15 filleri/m3 de material prelucrat, extrăgând zilnic cca 100 
grame de aur. A folosit aceeaşi mecanizare şi pe Valea Mureşului până în ajunul 
primului război mondial (1914) când activitatea a fost sistată71 . 

Deoarece majoritatea minelor şi şteampurilor erau proprietăţi particulare ale 
unor întreprinzători bogaţi, cei care recoltau aurul doar prin spălarea aluviunilor erau 

67 Istvan Ferenczi, Importanţa unor metale neferoase şi a unor minerale în procesul de formare a puterii 
dacice în Munţii Orăştiei, Sargetia XVI, 1979, p. 93. 
68 Mihai Cerghedean, Frământări sociale în rândurile minerilor hunedoreni în a doua jumătate a secolului 
al XVIII-iea. Sargetia XI-XII (1974-1975) p. 163. 
69 Ion Iliescu, Tiberiu Istrate, Orăştie. 750 ani, Deva, 1974, p. 94. 
70 Sabin Bellu, Contribuţii la istoria satelor din Munţii Apuseni, în evul mediu (sec .XVI-XIX) Sargetia 
X, 1973, p. 203. 
71 Ga:il Istvan, Formaţiunile aurifere cuaternare ale Văii Streiului B.K.L. nr. 1211909, p. 753; Ilie Haiduc, 
op. cit., p. 166. 
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locuitorii satelor, la care participau şi femeile. Într-o statistică a ocupaţiilor din Munţii 
Apuseni din anul 1933, figurează şi cea de spălător de aur. Cu această ocazie s-au 
identificat în judeţul Alba 58 de persoane dintre care 12 femei, în judeţul Turda 81 de 
persoane dintre care 30 femei, în judeţul Hunedoara 4 persoane şi în judeţul Cluj 2 
persoane. Din totalul ocupaţiilor, spălătorii de aur reprezintă doar 0.1 %. Cei din judeţul 
Alba sunt repartizaţi astfel: Abrud 15, Bucium 2 7, Cotleşti 6 şi Rimetea 1 O. Ei scurmă 
nisipurile aduse de ape toată zil!a, le spală produsul, le amalgamează şi obţin aur brut în 
valoare de 60-100 lei/zi, apropiat de câştigul scândurarilor (80-100 lei/zi) şi inferior 
celor care lucrează la pădure (80-140 lei/zi)72

. În deceniul trei al secolului al XX-lea, pe 
valea râului Bucium, un spălător, lucrând cu soţia de dimineaţa până seara, aduna cel 
mai mult o jumătate de gram de aur şi uneori nici măcar atât73

. 

Înainte de cel de-al doilea război mondial s-au exploatat rentabil, cu mijloace 
primitive, aluviunile aurifere cu un conţinut de 0,35 g/mc iar cu hidromotoare până la 
O,lg/mc. Prin 1935-1943, din spălarea aurului în localităţile din jurul Sebeşului (Pianu 
de Sus, Răchita şi Sebeşel) se strângeau anual 4-5 kg de aur ce se vindea Băncii 
Naţionale de la Alba Iulia, prin achizitorii săi din Sebeşel şi Pianu de Sus. În anul 1940, 
locuitorul Nechifor Nestor din Răchita, a găsit pe valea cu acelaşi nume o bucată de aur 
care a cântărit 23 grame, fiind aşezată în crăpătura unei stânci din albia apei74

. 

Ocupaţia a fost părăsită treptat şi în capitalism din cauza nesiguranţei în 
asigurarea traiului celor care o practicau. Din datele inspectoratului minier din Abrud, în 
1947 mai spălau aur în zonă doar 36 locuitori, dintre care 25 în Abrud sat, 3 la Cărpiniş, 
3 la Coma, 1 la Bucium şi 4 la Roşia75 • 

Cu privire la regiunea minieră Baia Mare, informaţiile sunt reduse. Săpăturile 
arheologice dovedesc că dacii liberi prelucrau aluviunile prin pisarea şi măcinarea 

nisipului din râurile şî pâraiele din zonă şi apoi prin spălarea cu un curent de apă pentru 
separarea firişoarelor de aur. În secolul al Xiii-lea, oraşul Baia Mare se numea 
împreună cu întreaga regiune minieră "Rivulus Dominarum'', numire derivată probabil 
de la faptul că regina Ungariei împreună cu supusele ei spălau aurul nisipurilor pe care-l 
foloseau pentru acoperirea cheltuielilor proprii76

. Lipsa informaţiilor se explică prin 
faptul că în perimetrul de mai sus, apariţia aurului în aluviuni este sporadică, deoarece 
forma de aur liber este mai rară77 . 

BANAT 
Referitor la Banat, după ce acesta a intrat în 1718 sub stăpânirea habsburgică 

prin pacea de la Passarovitz, avem informaţii mai ample, deoarece forma principală de 
exploatare a aurului consta în spălarea aluviunilor râurilor. Date în legătură cu această 
ocupaţie la sfârşitul secolului al XVIII-lea şi începutul celui de-al XIX-lea, aflăm din 
lucrarea lui Costin Feneşan78 şi din nota întocmită de acesta la traducerea unei lucrări 

72 Ion I. Ciomac, Valeriu Popa Necşa, Munţii Apuseni, Cercetări asupra stărilor economice, Cluj, 1936, 
p.204,205,209,216,225. 
73 Alex. Lupaşcu-Stejar, Paradisul românesc, p. 290. 
74 Michael Acker, Vechile spălătorii de aur dinjurql Sebeşului, Apulum V, 1965, p. 655. 
75 Valeriu Butură, Spălarea aurului din aluviuni. Anuarul muzeului etnografic al Transilvaniei, 1965-
1967, Cluj, 1969, p. 71. . 
76 I. Haiduc, op. cit., p. 84. 
77 Lidia Bârlea, V. Bârlea, Aurul din aluviunile unor râuri din R.P.R.. Comunicări ştiinţifice - Geologie 
economică, Bucureşti, 1963. Congresul al V-lea al asociaţiei Carpato-Balcanice, 4-19 septembrie, 1961, p. 26. 
78 Costin Feneşan, Date privind exploatarea aurului în Banat la sfârşitul secolului al XVIII-iea şi începutul 
secolul~i al XIX-iea. Studia UBB, series "Historia" fasciculus 111967-Cluj, p. 55-63. 
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referitoare la Banat. Se menţionează că încă din primele decenii ale secolului al XVIII
lea, din nisipurile Nerei, Minişului, Timişului şi Mureşului, s-a extras aur aluvionar79

• 

Abatele italian Francesco Griselini, în lucrarea sa privind istoria Banatului, 
apărută în 1780, ne informează că se aduna aur din nisipuri, de pe Mureş, la graniţa 
nordică, pe Nera şi pe apele ţinuturilor muntoase Moldova Nouă, Sasca, Oraviţa şi 

Dognecea, de către ţiganii specializaţi în această ocupaţie, care în perioadele favorabile 
lucrului (ploi, inundaţii), câştigau 2-3 groşi pe zi. 

Renumitul mineralog lgnatz von Boru în descrierea călătoriei sale prin Banat, 
publicată în 1774, afirmă că ţiganii, pe lângă recuperarea aurului din nisipul râurilor, fac 
în aluviunile de pe mal gropi adânci de 4 sau mai multe picioare, din care extrag un 
material cu un conţinut mai mare de aur decât cel din râu. În acest sens Griselini 
menţionează localităţile Vârciorova, Bolovaniţa, Borlova şi Timul, din districtul 
Caransebeş, Valea Mare între localităţile Ohaba Bistra şi Marga, pe valea pâraielor cu 
acelaşi nume80

. În descrierea sa, Boru menţionează spălătorii de aur pe râul Nera şi în 
satele Bozovici, Baia şi Rudăria. Pe la 1 770, această îndeletnicire era practicată cam de 
80 de familii, în părţile Palanca Nouă, Orşova şi Caransebeş81 . Acelaşi autor ne aduce la 
cunoştinţă că în anul 1769, consilierul de curte Koczian a intenţionat să înfiinţeze o 
exploatare organizată a aluviunilor, cu implicarea statului. În acest sens a întocmit o 
hartă cu locurile unde se spăla aur în zona localităţii Bozovici. La încercările făcute de 
expertul Dembscher din Sasca, prin spălarea a 30 de roabe de aluviuni, s-au obţinut între 
0,5-2 grame de aur, motiv pentru care proiectul s-a abandonat ca nerentabil. Dembscher 
arată că în anul 1770, în districtele Palanca Nouă, Orşova şi Caransebeş, peste 80 de 
spălători ajutaţi de familiile lor au fumizat aur în valoare de 600-700 ducaţi. Spălătorilor 
de aur, care îşi desfăşurau activitatea în condiţii grele, oficiul montanistic le plătea 2 
florini pentru aurul curat predat, în valoare de un ducat. 

Grupul celor care în 1774 plăteau contribuţia de 5 florini şi trebuiau să predea 
aurul recoltat din aluviuni, număra 244 persoane, reprezentând 84,5 capi de familie. 
Aceştia au plătit integral impozitul în sumă de 512 florini şi 30 creiţari. Proporţia în care 
au livrat aurul casieriei miniere din Oraviţa era nesatisfăcătoare deoarece din totalul 
capilor de familie 48.1 % nu au livrat nimic, 22,4% au predat jumătate iar restul de 
29,5% au predat integral cantitatea necesară, valoarea aurului fiind de numai 172 florini 
şi 30 creiţari. Griselini consideră exploatarea aurului aluvionar ca o afacere minoră, 
deoarece în districtele Palanca Nouă, Mehadia, Caransebeş şi celelalte râuri ale 
Banatului se obţine o producţie medie anuală în valoare de numai 900-1100 ducaţi. 
Regimentul de graniţă româno-ilir nr. 13 a întocmit, la 4 iulie 1801, o conscripţie în care 
menţionează 369 spălători de aur în 34 comune şi 4 raioane, ţiganii fiind repartizaţi 
astfel: Caransebeş cu 19 comune şi 191 ţigani, Bozovici cu 8 comune şi 129 spălători, 
Orşova cu 5 comune şi 37 spălători şi Moldova Nouă cu 2 comune şi 12 spălători. În 
zona graniţei, direcţiunea minieră elibera permise de lucru pentru adevăraţii spălători 
luaţi în evidenţă, care beneficiau de scutire pentru serviciul militar. Autorităţilor militare 
li se recomanda să acorde sprijinul necesar direcţiunii miniere la solicitarea acesteia, 
pentru încasarea impozitului şi predarea aurului82

. Nicolae Sârbu menţionează că ţiganii 

79 J. J. Ehrler, Banatul de la origini şi până acum (1774), 1982, nota 129, p. 186. 
8° Costin Feneşan, op. cit., p. 57. 
81 N. Maghiar, Ştefan Olteanu., op.cit., p. 190. 
82 Costin Feneşan, op. cit., p. 61. 
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aurari din Sasca au găsit în prundişul râului Nera o pepită în greutate de 32 kg. Aceasta 
a fost vândută baronului Brukenthal care a dăruit-o împărătesei Maria Tereza83

. 

MOLDO V A ŞI ŢARA ROMÂNEASCĂ 
Aceste provincii au o istorie mai săracă a exploatării aluviunilor, deşi s-a cules 

aur din timpuri imemoriale. Înainte de secolul al XVI-iea, lipsesc date care să ateste 
acest fapt. Cu siguranţă, înainte de apariţia ţiganilor pe aceste meleaguri, începând cu 
sfărşitul veacului al XIV-iea, cei care au practicat această meserie au fost băştinaşii. 

Ţiganii, ajunşi la noi dip împărăţia bizantină prin trecerea Dunării, au fost făcuţi robi de 
către domnie şi boieri, fiind distribuiţi pe moşii şi mănăstiri. O mică parte au fost 
păstraţi ca robi domneşti însărcinaţi cu căutarea aurului prin albiile râurilor84

, 

îndeletnicire învăţată de la români85
. Cei de pe moşiile pe care curgeau râuri cu aluviuni 

aurifere, erau obligaţi să lucreze la spălarea nisipurilor din primăvară până în toamnă, şi 
să achite mănăstirii dajdia prevăzută, venit dăruit acestora de către domnie. În Moldova, 
ţiganii aurari ce lucrau pe malul Bistriţei, erau dependenţi cu dajdia de mănăstirea 
Neamţ, iar cei din Muntenia, ce lucrau pe malul Oltului, de mănăstirea Cozia86

. 

În 1795, cei care aparţineau mănăstirii Cozia, au trecut sub tutela domniei. Ei îşi 
plăteau dajdia în aur sau echivalenţa acesteia în bani, socotindu-se dramul la 11 lei. 
Această situaţie a durat până în 1843, când ţiganii au fost dezrobiţi. La începutul 
secolului al XVIII-iea, numărul ţiganilor aurari din Muntenia se ridica la câteva sute de 
oameni87

. Aceştia erau obligaţi să predea fiscului aurul, la preţUl oficial. 
În diferitele documente şi hrisoave ale timpului din Moldova şi Ţara 

Românească este arătat dreptul regalian minier al domnitorului. Însărcinarea de a vinde 
aurul cumpărat la un preţ scăzut de la ţiganii aurari, pe un preţ cât mai ridicat, în profitul 
domniei, o avea marele armaş care se ocupa special de aceştia. Pe lângă această 
obligaţie, ţiganii mai erau datori să dea, după categorii, câte şase, patru sau trei dramuri 
de cap88

. În schimbul predării acestei cantităţi anuale de aur, aceştia primeau de la 
domnie confirmarea ocupaţiei89 . Ei formau o breaslă fiscală aparte, protejată de stat, 
interesat de aceste venituri, asigurându-le un regim privilegiat (scutiri de taxe, impozite 
şi sarcini publice). 

Procedeul alegerii firişoarelor de aur din aluviunile râurilor era extrem de 
rudimentar, necesitând eforturi fizice mari. Nisipul scos din fundul apei era aruncat cu 
lopata pe o scândură înclinată acoperită cu un postav, de care se prindeau firişoarele de 
aur. Acest aur trebuia predat la domnie, topit sau sub formă de lingouri. Cei care erau 
prinşi că vând aurul domnesc pe ascuns, erau bătuţi iar cumpărătorului i se confisca 
întreaga cantitate. Topirea aurului sau "sleitul" cum este menţionat în documente, se 
realiza în mici creuzete încălzite la vatră încinsă, cu foale primitive. De frica turcilor, în 
perioada asupririi otomane, spălarea aurului din râuri era uneori oprită pentru ca 
principatele să nu fie supuse la biruri sporite. În cursul secolului al XIX-iea, ocupaţia 
decade până la dispariţie, din cauza sărăcirii zăcămintelor primare şi a sedentarizării 
ţiganilor care o practicau. 

83 Nicolae Sârbu, Paradisul mineral Gruescu, Reşiţa, 2001, p. 54. 
84 Neagu Djuvara, O scurtă istorie a românilor povestită celor tineri, Bucureşti, ed. a II a, 2000, p. 67, 68. 
85 Viorel Achim, op. cit., p. 51. 
86 Ştefan Olteanu, Constantin Şerban, Meşteşugurile din Ţara Românească şi Moldova în evul mediu, 
Bucureşti, 1969, p. 261. 
87 A. Oţetea, Constantin Şerban, Istoria României, voi. III, 1964, p. 649. 
88 I. Lăzărescu, V. Brana, op. cit„ p. 260. 
89 N. M~ghiar, Ştefan Olteanu, op. cit., p. 165. 
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Referitor la Moldova, istoria consemnează unele aspecte ale acestei activităţi. În 
1515, Bogdan al III-iea arăta bistriţenilor că aurul domniei sale este vândut la Bistriţa de 
către aurarii din Munţii Moldovei, care-şi calcă astfel jurământul90 . Menţiunea că 
această ţară are râuri ce conţin aur, o face călătorul italian Giovanni Botero la începutul 
secolului al XVI-lea91

• Începând cu secolul al XVII-iea, informaţiile se înmulţesc. 
Numeroşi călători străini remarcă activitatea intensă pentru extragerea aurului aluvionar 
din râurile Bistriţa., Moldova, Bogata, Sasca, etc92

. Faptul că domnitorul Vasile Lupu 
avea aur, rezultă dintr-o însemnare pe o carte sfăntă aflată la mănăstirea Sfăntul Sava. 
Se menţionează dăruirea de către domnitor a unei cruci de aur de mărimea unui stat de 
om şi 18 cupe de argint patriarhului Ierusalimului, Teofan, pentru sprijinirea 
mănăstirilor de la Sfăntul Munte, care erau într-o situaţie materială dificilă93 . 

Prima lucrare ştiinţifică românească, "Descrierea Moldovei" a lui Dimitrie 
Cantemir, scrisă între 1715-1716 şi publicată în 1760 la Hamburg, menţionează că 
nisipul adus de apele curgătoare conţine grăunţe de aur pe care le adună ţiganii, şi aduc 
doamnei în loc de tribut 1600 drahme pe an (echivalent a 4 oca de aur)94

. Aurul făcea 
parte din veniturile soţiei domnitorului, căreia ţiganii erau obligaţi să-i predea pentru 
bijuterii 2-3 livre de aur pe om şi an. În 1784, principesa Şt. Racoviţă a primit 1254 
dramuri de aur pur de la cei 200 de aurari ai săi95 . La începutul secolului al XVIII-lea., 
cantitatea de aur predată doamnei anual era în Moldova de 5 kg96

. Până către mijlocul 
secolului al XIX-lea, producţia de aur se menţinea redusă, nedepăşind cantitatea de 5 kg 
anual. Predarea aurului, la ispravnici, se făcea în pungi de piele, sigilate cu pecetea 
domnească 97

. 

În Ţara Românească, extragerea aurului din aluviuni este menţionată de călători 
străini, indicându-se râurile Lotru, Jiu, Olăneşti, Băieşu, Olt, Argeş, Ialomiţa, Buzău, 
Topolog, Dâmboviţa, s.a. Pentru spălătorii de aur din Râmnic, în anul 1500, s-au 
importat de la Sibiu unelte de fier care au costat 900 dinari. Jaques Bongars, în 1585, 
notează că aurul acestei ţări provine în mare parte din râuri98

. Alt călător, Anton Maria 
del Chiaro Fiorentina ne informează că de Crăciun, "obştea" ţiganilor era obligată să 
predea domnitorului, ca tribut, 15 ocale de aur extrase din aluviunile râului Argeş, 
valorând 2 galbeni dramul, şi în plus, marelui armaş o livră. Dacă extrăgeau mai mult, 
prisosul le aparţinea, iar dacă rezulta mai puţin, diferenţa trebuiau să o cumpere. 
Referindu-se la râul Olt şi la alţi afluenţi ai săi, călătorul străin Friedrich Schwanz, către 
1720-1723, precizează că spălătorii de aur adună necontenit firişoarele de aur pentru 
domnie, urmărindu-se creşterea numerică a acestora şi extinderea activităţii şi pe alte 
râuri (apele Băieşilor, Perişani, Rudăreasa etc.)99

• 

De aceste spălătorii aminteşte şi Mihail Schendos Vanderbech, mai adăugând şi 
altele aflate pe râurile Argeş, Dâmboviţa etc., iar Nicolo da Porta, evocă vechimea 
acestei îndeletniciri a locuitorilor din Râmnic, preluată în mare parte, la începutul 
secolului al XVIII-lea de către ţiganii zlătari. Acesta afirmă că la 1726, în Oltenia, 

90 N. Stoicescu, Şt. Ştefănescu, Istoria României, voi. II, 1962, p. 580. 
91 N. Maghiar, Ştefan Olteanu, op. cit., p. 128. 
92 Ibidem, p. 165. 
93 Ilie Haiduc, op. cit„ p. 93. 
94 Dimitrie Cantemir. Descrierea Moldovei, Bucureşti, 1976, Ed.a II a, p. 42. 
95 C. J. Popp Serboianu. Les tsiganes, 1930, Paris, p. 48. 
96 M. Berza, Istoria României III, 1964, p. 49. 
97 N. Maghiar, Ştefan Olteanu, op. cit„ p. 192. 
98 Ibidem, p. 128. 
99 Ibidem, p. 165, 166. 
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activitatea cuprinde cam o sută cincizeci de familii de ţigani care alegeau aur de bună 
calitate ce era predat la domnie sub formă de bare sau "aur sleit"' 00

. 

Pentru a contracara nesupunerea ţiganilor, manifestată uneori la dările şi 

prestaţiile ce li se pretindeau, Leon Tomşa, la 31 ianuarie 1630, întărea dreptul 
mănăstirii Cozia de a lua dajdie de la proprii spălători de aur, iar la 12 ianuarie 1659, 
Mihnea al Ii-lea împuternicea pe egumenul aceleiaşi mănăstiri să strângă dajdia de la 

. fi 1-t -101 cei ce re uzau s-o p a easca . 
La începutul secolului al XVIII-lea, Paul de Alep menţionează că între Râmnicu 

Vâlcea şi Cozia, întreaga regiune este prevăzută cu zăgazuri, la deschiderea cărora se 
strângea aurul depus la fund, predându-se domniei cca 4 kg anual 102

. În a doua jumătate 
a secolului al XVIII-iea, numărul spălătorilor este în scădere, diminuându-se între anii 
1749 şi 1764 cu 193 persoane, de la 433 la 240, ajungând la sfârşitul secolului, după 
diferite statistici, între 219 şi 151 ~ersoane. Cifra lor creşte la începutul secolului al 
XIX-lea, depăşind 400 de spălători 1 3

. Între 1773 şi 177 4 s-au strâns aproape 2 kg de aur 
de către 150 sălaşe 104 , iar la sfârşitul secolului al XVIII-lea, după cum arată generalul 
Baur, se extrăgea aproximativ 4 kg aur (cca. 1250 dramuri) de către 240 de spălători 

. · 105 
ţ1gam . 

În anul 181 O sunt înregistraţi la visterie ca aurari, 100 de români şi 400 de 
ţigani 106

• Între 1811-1820 producţia de aur aproape s-a dublat, colectându-se din 
activitatea a cca 600 de ţigani spălători, aproximativ 8 kg107

. În 1843, inginerul Alex 
Popovici propune ca pentru exploatarea aurului din râul Olt să se folosească o maşină 
instalabilă în orice râu şi din care nu scapă nici un fir sau grăunte de aur108

. În cartea sa 
"Voyage dans la Russie meridionalle et la Crimee", în trecere prin Valahia, M. A. 
Demmidoff menţionează că ţiganii spală fără încetare nisipurile Dunării, care, "expuşi 
la străşnicia cerului" abia câştigau pe zi valoarea a 15 bani franţuzeşti 109 . Bine 
documentat, acesta relatează că: 

"Râurile care aduc aur se află între Olt şi Ialomiţa, dar acest metal se află mai 
ales în primul din aceste râuri, din dreapta satului Brezoi, până la 5 leghe spre nord; în 
această parte se află nisipul aurifer cel mai bogat din Valahia. Nisipurile roşii 

negricioase, amestecate cu argilă, cuarţ şi jasp sunt remarcabile prin cantitatea mare de 
granaţi pe care o conţin. Uneori se întâlnesc bucăţi mari de aur nativ, prinse în bolovanii 
căraţi de apele, mari. Se află de asemenea nisipuri aurifere în apropierea satului Oeşti, 
pe valea Argeşului, la două leghe de Curtea de Argeş şi la o leghe şi un sfert de 
Jupâneşti pe valea Caselor şi, în fine, pe râul Ialomiţa, aproape de satul Brăneşti, la 
jumătate de leghe de Târgovişte' IO. Spălarea nisipurilor a continuat în perioada 
următoare pe râurile Lotru, Jiu, Olăneşti, Argeş, Buzău, Ialomiţa, Olt, ş.a. În 1907, din 
zona Râmnicu Vâlcea se scotea din Olt cantitatea de 1 kg aur. Spălări de aluviuni· au 
avut loc şi la Gemenea (lângă Târgovişte), pe râul Olăneştilor. În Dobrogea s-au 

100 Ibidem, p. 166. 
101 Ibidem, p. 177. 
102 M. Berza, op. cit., p. 49. 
103 N. Maghiar, Ştefan Olteanu, op. cit., p. 191. 
104 Ibidem, p. 192. 
IOS Ibidem, p. 191. 
106 Viorel Achim, op. cit., p. 52. 
107 N. Maghiar, Ştefan Olteanu, op. cit„ p. 192. 
108 Ştefan Bălan, Ştefan Mihăilescu, Istoria ştiinţei şi tehnicii în România, Bucureşti, 1985, p. 138. 
109 George Potra, Contribuţii la istoricul ţiganilor din România, 1939, p. 31-32. 
110 Mircea Ilie, Alcătuirea geologică a pământului românesc, 1956, p. 44 
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exploatat aluviuni la Lozova, Carapelit etc 111
• Exploatările individuale de aluviuni au 

continuat sporadic în toate provinciile amintite până în 1948, când, datorită 

naţionalizării bogăţiilor subsolului, activitatea de spălare a aurului a fost abandonată. 
Spre sfărşitul deceniului al şaselea, specialiştii în domeniu au studiat prezenţa aurului în 
aluviuni, pe întreg cuprinsul ţării, unde în trecut s-au exploatat nisipurile râurilor. Pentru 
a descoperi prezenţa metalului nobil, s-au făcut spălări la şaitroc, colectându-se probe 
din talvegul văilor şi din aluviunile de luncă, fiind analizate pentru aur şi metalele grele 
însoţitoare. 

Din totalul de 96 văi probate, în 57 a fost găsit aur, ponderea fiind în judeţele cu 
tradiţie în exploatarea aluviunilor: Alba 14 şi Hunedoara 20, pe Văile Iza şi Someş 8, 
Timiş, Caraş, Bistra, Nera şi Bela Reca 9, Olt , Cibin şi Lotru 4, Dâmboviţa şi Valea 
Bistriţa Aurie câte o singură ivire. Cele din judeţul Hunedoara provin din Valea 
Geoagiului, cu afluenţii ei, (13) şi din Valea Streiului, cu afluenţii aferenţi (7). Cele cu 
rezultate pozitive au fost notate cu semnul "+", conţinutul în grame/metru cub nefiind 
comunicat, deoarece era considerat "secret de stat". Cu ocazia lucrărilor de prospecţiune 
şi explorare, cercetătorii au observat că " în probele colectate din talvegul văilor aurul se 
întâlneşte mult mai frecvent decât în aluviunile de luncă, putând să formeze pe alocuri 
acumulări destul de bogate112

. S-a constatat că aurul sub formă de mici fragmente, în 
general submilimetrice, se concentrează în aluviuni împreună cu alte minerale grele ca: 
ilmenit, magnetit, pirită, granaţi, staurolit, disten, amfiboli, piroxeni, turmalină, apatit, 
monazit etc. Prezenţa acestor minerale însoţitoare este legată de compoziţia 

mineralogică a rocilor din bazinele de recepţie a văilor. 
O cercetare similară privind prezenţa aurului în materialul aluvionar s-a efectuat 

aproximativ în aceleaşi zone ale ţării, la începutul secolului 113
• Este o surpriză că după 

50 de ani, rezultatele obţinute de geologii cercetători se regăsesc la văile principale 
(Someş, Arieş, Pian, Strei, Râul Mare, Timiş, Bistra, Nera, Bela Reca, Olt şi Bistrita), 
indicând, ca şi atunci, conţinut de aur. În 1958, personalul didactic al Universităţii din 
Bucureşti a efectuat un studiu mineralogic şi chimic al aluviunilor de pe valea Pianului, 
judeţul Alba 114

. 

Defunctul regim comunist a încercat printr-o reglementare legislativă să renască 
interesul populaţiei pentru culegerea firişoarelor de aur din râurile şi pâraiele cu 
potenţial favorabil. În acest sens, printr-un decret al Consiliului de Stat din luna martie 
1980, însoţit de un regulament privind organizarea acestei activităţi, s-au stabilit concret 
condiţiile şi obligaţiile persoanelor autorizate. Se preciza că extragerea şi valorificarea 
aurului din nisipurile aluvionare ce nu îndeplinesc condiţii de exploatare industrială era 
permisă persoanelor fizice denumite artizani, pe baza unei autorizaţii anuale, folosindu
se mijloace proprii rudimentare ca: şaitroace, hurci şi alte mijloace. Activitatea era 
destinată numai acelora neîncadraţi în muncă, pensionari şi membri de familie. Au fost 
stabilite perimetre aluvionare în zona Munţilor Apuseni pe: Valea Abrudului, din Abrud 
până la confluenţa cu râul Arieş; pârâul Bucium şi Coma cu afluenţii lor, pârâul Valea 
Roşie cu afluenţii lui, vetrele steampurilor şi hălzile aflate în proprietate personală, care 
nu sunt în perimetrul unităţilor miniere şi Râul Crişul Alb, în aval de uzina de 

111 Nicolae Maghiar, Ştefan Olteanu, op. cit., p. 228. 
112 Lidia Bârlea, V. Bârlea, op. cit., p. 21-27. 
113 Gaal Istvan, Formaţiunile aurifere cuaternare ale Văii Streiului, În Revista de minerit şi metalurgie, 
Budapesta, nr. 12, 1909, p. 748. 
114 V. lanovici, C. Pătroescu, E. Negrea, Studiu mineralogic al aluviunilor de pe valea Pianului, 
Laboratorul de mineralogie al Universităţii din Bucureşti, 1958. 
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preparare Gura Barza. S-a fixat preţul gramului de aur şi argint, punctele de predare şi 
formele de prezentare a produsului final (concentrat cu 12 g/t aur şi 50 g/t argint) şi 

amalgam 115. 
Conjunctura timpului a determinat însă ca preocuparea pentru această ocupaţie 

milenară, moştenită şi învăţată de la părinţi, să se diminueze. Deşi existau posibilităţi de 
a practica vechea îndeletnicire cu succes, "frica de aur" imprimată celor care au fost în 
contact cu el, în special în Munţii Apuseni, de către organele de represiune postbelice, a 
frânat iniţiativa. Aurarii nu au uitat că metalul galben era smuls prin torturi diabolice şi 
ani grei de închisoare pentru aşa zisa "încălcare a legii aurului" de la chiar pensionarii 
îndreptăţiţi să o aplice. 

Astăzi, această ocupaţie, care pe vremuri "nu era mijloc de câştig ci era mijloc 
de trai" poate fi reluată în unele zone cu şanse de reuşită, fără investiţii mari, deoarece 
legea minelor intrată în vigoare după 1998, dă voie şi persoanelor fizice să adune aurul 
din aluviuni, în baza unui permis de exploatare eliberat de autoritatea competentă. 
Succesul cere multă muncă, "timp, răbdare şi noroc"116. Statul sau întreprinzătorii 
particulari, care dispun de fonduri băneşti, ar putea fi interesaţi de zonele cu depozite 
aluvionare mai mari şi cu conţinut acceptabil, folosind utilaje şi tehnologii modeme 
pentru recuperarea aurului şi a mineralelor grele ce conţin metale rare, greu fuzibile, în 
special titan, existent în ilmenit, sfen, rutil şi anataz, necesare în diferite domenii ale 
tehnicii, precum fac şi vecinii noştri ungurii, care valorifică aluviunile Mureşului, 
Crişului şi Tisei. 

Partea a II-a 
Mijloace de spălare folosite în munţii apuseni, banat şi ţara românească. 

Pentru exploatarea aluviunilor aurifere s-au utilizat din cele mai vechi timpuri şi 
pana chiar în contemporaneitate, mijloace şi procedee de spălat simple, de veche 
tradiţie, folosite şi în alte ţări. Folosirea acestora se bazează pe tendinţa de separare 
gravitaţională, sub influenţa apei, a aurului din nisipurile ce curg pe un plan înclinat, 
datorită greutăţii specifice mai mari decât a materialului însoţitor. Tehnica recuperării 
aurului din nisipurile aurifere este cunoscută din vechime, fiind descrisă de Plutarh, 
Strabon, Plinius şi Diodor din Sicilia: "În acest scop se utilizau site împletite şi table de 
lut ars. Aceste table erau de formă rotunjită, cu o deschidere de scurgere foarte bună 
având pe fundul interior şi pe pereţii laterali nişte colţi de cuarţ, înfipţi în lut înainte de 
ardere. Aceşti colţi aveau rolul de a împiedica grăunţii de aur să se rostogolească liber 
pe această tablă, ei îndeplinind rolul pieilor cu lână folosite de greci în spălătoriile de 
aur"111_ 

Despre mijloacele folosite în Europa centrală ne putem documenta din cartea 
eruditului Georg Bauer, mai cunoscut sub numele latinizat de Georg Agricola, apărută 
în 1556, intitulată "De re metalica", o adevărată enciclopedie privind cunoştinţele din 
mineritul şi metalurgia epocii. Lucrarea cuprinde numeroase xilogravuri, care ilustrează 
tehnica folosită, cuprinzând şi modul de spălare a nisipurilor aurifere, cu hârlostea şi 
hurca, pe care le vom prezenta în cele ce urmează. 

Informaţii în legătură cu instalaţiile şi uneltele folosite de strămoşii noştri, aflăm 
din însemnările unor călători străini care au vizitat zonele cu aceste ocupaţii, din prima 
carte tehnică apărută pe teritoriul ţării noastre în 1 717, scrisă de Samuel Koleseri, 118 din 

115 Decret al Consiliului de Stat al R.S.R./6 martie 1980 
116 Ion Rusu Abrudeanu, Revista minieră, nr. 11-12, 1946, p. 70 
117 Nicolae Maghiar, Ştefan Olteanu, op. cit„ p. 82 
118 Samuel Koleseri, op. cit. p. 87. 
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cele publicate de J. Fridwaldszky, 119 Ion Rusu Abrudeanu, 120 Ilie Haiduc, 121 Mircea Ilie, 
122 B. Roman, A. Sântimbreanu şi V. Wollmann, 123 V. Butură, 124 colectivul V. lanovici 
şi alţii, 125 N. Maghiar, Şt. Olteanu, 126 Ovidiu Bârlea127 precum şi alţi autori al căror 
nume se va consemna pe parcurs. 

În Munţii Apuseni, pentru spălare s-au folosit ca mijloace principale aşa 
numitele "scaune" cu mai multe variante (hârlostea, hurca, herdul, hertiul), pentru alesul 
aurului trocuţul şi şaitrocul iar ca unelte secundare: sapa, lopata, târnăcopul, trocul 
pentru transport, sita pentru pietriş, hârdăul, dârgul, doniţa sau găleata şi altele. 

Descrierea dispozitivelor şi uneltelor principale folosite la spălarea aluviunilor 
Hârlostea, scaunul de spălat numit astfel în zona Abrudului, constă dintr-un 

plan înclinat (cca 25-35°) executat din scânduri de lungimi şi lăţimi diferite (1,2/0,4 m; 
1,5/0,6 m; 2,5/0,8 m). Scândurile pot fi aşezate direct pe un pat de pământ, pietriş sau 
argilă, executat înclinat sau sprijinite pe patru picioare de lemn (fixe sau mobile), cu 
înălţime la partea ridicată de 0,8-1,2 m şi la partea joasă de 0,3-0,6 m. Evitarea căderii 
materialului spălat se face prin şipci fixate lateral. 

Pentru reţinerea aurului la spălare se practicau şănţuleţe transversale pe 
scândurile planului înclinat iar pentru o manevră mai uşoară şi pentru o mai mare 
eficienţă la recuperarea metalului, pe acestea se aplicau bucăţi de pănură păroasă, 
suprapuse parţial la capete în sensul de scurgere, prinse în cuie. În unele cazuri, în lipsa 
scândurilor se execută planul înclinat din pământ bătătorit peste care se aşezau bucăţile 
de pănură sau chiar blănuri de oaie. 

Horea, este un scaun mai evoluat, folosit la spălarea aluviunilor de granulaţie 
mică şi mai frecvent la şteampuri. Constă dintr-o lădiţă de scânduri aşezată înclinat şi un 
plan înclinat mai scund. Lădiţa în formă de trunchi de piramidă sau dreptunghiulară este 
prevăzută cu un capac din lemn sau metal ciuruit. Este aşezată în faţa planului înclinat şi 
serveşte la trierea materialului aluvionar. Dimensiunile lăzii în formă de trunchi de 
piramidă sunt de 0,8/0,3 m, adâncă în partea de sus de O, 15 m, iar în partea de jos de 
0,2 m. Pentru reţinerea aurului în faţă, în partea joasă a hurcii, se fixa o riglă de lemn. 
Instalaţia are şi o variantă mai simplă ce consta dintr-o ladă fără capac, prevăzută cu 
orificii ce se aşează în aceeaşi poziţie şi în care se depozitează aluviunile care sub 
influenţa apei se scurg pe planul înclinat. 

Herdul, numit şi vălău, este asemănător cu hârlostea, are o suprafaţă de spălare 
mai mare şi este confecţionat dintr-o masă orizontală şi un plan înclinat pe care se 
aşează şi se spală aluviunile. Uneori, deasupra mesei de spălare se aşează un ciur. 

Hertiul, constă dintr-un plan înclinat pe care se aşează şi se spală nisipul. Este 
confecţionat din scânduri sau din pământ bine bătătorit. Cel din scânduri se folosea de 
obicei la vălău, executându-se mai îngust la partea inferioară (0,6 m) în lungime de 1,0-
1,4 m şi o înclinare de 8-10°, peste care se aşezau cam două petece de pănură. Cel de 
pământ bătătorit se făcea de obicei la hurcă. Înclinarea sa era de 5-10°, lungimea de 1,5 

119 Johan Fridwalsky, I. cit. 
120 Ion Rusu Abrudeanu, Aurul Românesc, Bucureşti, 1933. 
121 Ilie Haiduc, Industria Aurului în România, Bucureşti, 1940, p. 202 
122 Mircea Ilie, Podişul Transilvaniei.Bucureşti, 1958, p. 242. 
123 B. Roman, A Sântimbreanu şi V. Wollmann, op. cit., p. 71-72, 97-99. 
124 Valeriu Butură, op. cit., p. 63-69. 
125 V. Ianovici şi colaboratorii ... , Evoluţia geologică a Munţilor Metaliferi, Bucureşti, 1969, p. 21. 
126 N. Maghiar, Şt. Olteanu., op. cit., p. 202-203. 
127 Ovidiu Bârlea, Şteampuri fără apă, Bucureşti, 1979, p. 13, 15, 97. 
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m şi marginile uşor mai ridicate pentru a facilita scurgerea apei. Era căptuşit cu patru 
petece de pănură. 

Trocul, denumit şi trocuţ, cunoscut şi ca albie, albioară, albiuţă, covată, 
covăţică, este confecţionat din lemn. Are fundul aproape plat, forma obişnuită, mai lat la 
un capăt, are lungimea de 40 cm o lăţime de 29 cm la un capăt şi 32 cm la celălalt. 
Pentru eliminarea surplusului de apă este prevăzut la mijloc cu un şănţuleţ, prelungit pe 
cele două mânere. În locul trocului, în a doua jumătate a secolului al XVIII-iea s-a 
folosit şaitrocul, o formă mai evoluată a trocului. 

Şaitrocul, se confecţionează dintr-o singură bucată de lemn bine uscat, de 
diferite esenţe (corn, nuc, frasin, plop sau paltin) în formă de evantai deschis, cu 
scobitură puţin adâncă, închis la un capăt şi îngustat la celălalt. Lungimea lor variază 
între 55-65 cm iar lăţimea la capătul deschis 40-50 cm. Marginile capătului închis au 
lăţimea de 10-12 cm şi adâncimea de 10-12 cm. Pentru o mânuire mai uşoară, la capătul 
închis şi în părţile laterale, marginile sunt prevăzute cu o gardină de 2 cm, lăţime ce 
servea ca mâner, înaltă de cca 8 cm. Fundul prevăzut cu un şănţuleţ longitudinal la 
mijloc, este uşor curbat spre capătul deschis. 

Înaintea trocurilor de lemn, pentru ales s-au folosit aşa zisele lintres-uri, 
confecţionate din coajă de copac în formă de albie, deschisă la capăt, pe care J. 
Fridvaldski 128 le apreciază ca fiind mai bune decât şaitrocul introdus în Transilvania în a 
doua jumătate a secolului al XVIII-iea, probabil din cauza asperităţii părţii interioare a 
scoarţei. Referitor la şaitroc, S. K6leseri 129 menţionează că acesta, în Transilvania, este 
mai lung şi nu pătrat ca în Ungaria. La capătul pe care se scurge apa şi mâlul, este mai 
lat şi mai înclinat, iar în spate, acolo unde sunt cele două toarte de care ţine lucrătorul, 
este mai îngust şi mai înalt în părţi. Are fundul puţin mai rotunjit pentru a reţine la 
mişcarea de clătinare marcasita încărcată cu aur, împreună cu fărâmele negre, în 
majoritate. 

Modul de lucru 
Autorităţile miniere locale din Transilvania, ce gestionau exploatarea aurului 

aluvionar, au stabilit pe parcursul timpului reguli precise pentru cei ce se îndeletniceau 
cu spălarea aluviunilor de pe marginea râurilor. Pentru a practica această ocupaţie aveau 
nevoie de o autorizaţie valabilă trei ani, ce se obţinea în baza unei cereri înregistrate. 
Documentul eliberat preciza datele de identificare a solicitantului, perimetrul aluvionar 
acordat şi oficiul de schimb stabilit pentru predarea aurului. Persoanele care primeau 
acest drept erau aduse la cunoştinţa primăriei comunale, care aveau competenţa de a 
soluţiona neînţelegerile apărute în timpul lucrului între spălători sau vecini. 
Nerespectarea regulilor stabilite, în unele cazuri atrăgea după sine sistarea activităţii. Se 
ocupau punctele libere sau părăsite. Pentru buna funcţionare a spălătoriei, în jurul 
fiecărui punct de spălare stabilit, era lăsat un spaţiu liber. Dreptul acordat se pierdea 
dacă trei zile consecutiv, excepţie făcând duminicile, sărbătorile şi zilele de târg din 
comuna respectivă, locul de spălare era părăsit. Persoanele nemulţumite de decizia 
primăriei aveau dreptul să apeleze în termen de zece zile la forul ierarhic superior. 

Spălătorii de aur erau oameni săraci. Aveau în proprietate doar hurca pe care o 
cărau în spate. Cheltuielile legate de această ocupaţie erau neglijabile, majoritatea 
sculelor fiind confecţionate de ei. Inventarul lor se compunea din hurcă, trocuţ sau 
şaitroc, troc, sapă, dârg şi câteva petice de lână. Dacă zilnic obţineau aur echivalent cu 
valoarea unei zile de muncă la o asociaţie minieră, ei erau mulţumiţi. Legat de această 

128V. Butură, op. cit. p. 68. 
129 K6leseri, op. cit., p. 88. 
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activitate, Ovidiu Bârlea130 ne descrie cum era echipat un asemenea lucrător: "Purta pe 
umăr lopata şi canceul de luat apă, adică o donicioară străpunsă de o coadă lungă, 
înfiptă oblic, ca omul să nu se aplece de câte ori o umple cu apă. În traista legată de 
coada doniţei, vârâse şaitrocul şi petecele de lână. De baierile traistei mai era înnodat 
trocuţul de cărat pietrişul din albie, cu o sfoară ce trecea prin urechea mânerului. 
Hârlostea şi ciubărul fiind prea grele erau lăsate la cineva din apropierea locului de 
spălare". 

Alegerea locului de instalare a scaunului de spălat nu se făcea la voia 
întâmplării. Se urmăreau de obicei viiturile proaspete de nisip la cotul apei, în special 
după inundaţii. În prealabil se verifica prezenţa aurului în aluviuni prin încercări 
succesive cu ajutorul trocului de cercat sau şaitrocului. După colectarea materialului în 
troc sau şaitroc, se făcea mai întâi o spălare a argilei prin diluare cu apă care se elimina 
sub formă de tulbureală. Bucăţile mai mari de pietriş ce nu conţin aur se aruncă. În 
continuare, şaitrocul prins de margini se mişca lateral prin manevre uşoare, prin zvâcniri 
înainte şi înapoi, pentru separarea gravitaţională a particulelor mai grele împreună cu 
firişoarele de aur. Prezenţa acestora în şănţuleţul de pe fundul şaitrocului era un indiciu 
că locul este bine ales. Această operaţie, deşi pare simplă, necesită o îndemânare 
deosebită, câştigată prin experienţă, motiv pentru care o practicau oamenii mai vârstnici. 

Instalarea consta în aşezarea hârlostei într-un loc potrivit, uşor de alimentat cu 
pietriş şi apă, căptuşirea cu pănură şi aşezarea ciubărului cu apă în apropiere pentru 
spălarea petecelor îmbibate cu firişoare de aur. În continuare se proceda la afănarea 
materialului cu sapa sau târnăcopul, transportarea şi aşezarea acestuia pe capătul 

superior al scaunului. Această operaţie se executa cu trocul sau coşul de cărat, sau direct 
cu lopata. Peste materialul depus se turna apă din râu cu găleata sau doniţa, câte puţin în 

~ vârful grămezii sau în partea de jos a acesteia pentru antrenarea unei cantităţi mici de 
material. Apa turnată treptat deplasa pietrişul pe planul înclinat peste petecele de lână. 
După ce grămada de pietriş sau nisip era mistuită de apă, se realimenta scaunul cu 
material aluvionar, repetându-se operaţia. După mai multe asemenea operaţiuni, 

petecele se spălau. În cazul unor aluviuni mai bogate, spălarea acestora în ciubăr se face 
după 25-30 de troace de aluviuni. Rând pe rând se lua câte un petec începând cu cel din 
vârful hârlostei, se scutura în ciubăr, se clătea bine şi se storcea vârtos până la 
limpezirea totală. De regulă, la un punct de lucru erau două persoane. Prima aproviziona 
scaunul cu material aluvionar, iar a doua executa restul operaţiilor, plus alegerea aurului 
din ciubăr cu şaitrocul. Dacă lucra o singură persoană, aceasta executa în aceeaşi ordine 
operaţiunile amintite. 

În cazul folosirii hurcei, operaţiile principale sunt aceleaşi, numai că materialul 
se goleşte deasupra ciurului. Agitat cu apă şi cu o greblă sau dârg, pietrişul mărunt trece 
prin ciur şi cade pe ţesătura de lână scămoasă din ladă sau chiar pe scândura de brad 
negeluită a fundului lăzii, care reţine parţial aurul din aluviunile ce sunt antrenate în 
continuare pe planul înclinat căptuşit cu pănură. Refuzul, datorită înclinării lăzii, şi sub 
influenţa apei, se scurge pe planul înclinat. Materialul trecut prin ciur se agită cu 
ajutorul unui băţ, iar pe planul înclinat cu o lopăţică făcută dintr-o şindrilă sau o bucată 
de scândură căreia i se aplică o coadă. Grăuncioarele de aur mai mari sunt reţinute în 
partea de jos a hurcii de un prag de lemn format de o şipcă îngustă, iar restul se opresc 
în continuare în firele căptuşelii de pănură. 

130 Ovidiu Bârlea, op. cit. p. 15. 
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Alegerea aurului cu trocul sau cu şaitrocul în zona Abrudului se numeşte 
felezuire. Operaţia necesită o mare îndemânare şi un efort continuu până la separarea 
bobiţelor de aur şi se execută deasupra unui ochi de apă amenajat pe marginea văii din 
care se ia apa necesară alesului. În acest scop aurarul alimentează şaitrocul cu material 
din ciubăr, cu ajutorul unui vas potrivit şi în amestec cu apa începe să-l agite cu mişcări 
ritmice, foarte scurte şi repezi, înainte şi înapoi, legănări laterale dreapta-stânga, până la 
obţinerea unei tulbureli groase. În continuare, prin manevre uşoare, clătinări cu 
rotocoale mici, se accelerează depunerea particulelor grele şi prin înclinarea uşoară a 
şaitrocului se elimină încet-încet tulbureala subţire. 

Manevra se repetă prin completare cu apă. Ca urmare a acestei mânuiri, sterilul 
uşor rămâne în partea lărgită a şaitrocului iar particulele mai grele, cu aur şi pirită, sunt 
dirijate către capătul mai îngust. Cu ajutorul unui jet de apă, nisipul steril este deversat 
peste margine. Pentru separarea de pirită se loveşte şaitrocul cu podul palmei până când 
aurul mai greu iese din pirită şi urcă în partea superioară a şaitrocului sub forma unui 
vârf de con, numit de aurari " limbă de aur", cu firicele asemănătoare cu făina de 
porumb mai aspră, lipsite de strălucire. Granulele de fier se separă cu magnetul iar 
grăunţii de aur mai mari se aleg cu unghia. 

Aurul obtinut după o "alesătură", era tras cu mâna în partea închisă a şaitrocului, 
păstrându-l în a~est loc până la terminarea operaţiei de separare. În cazul când rezultă 
aur mai mult, acesta se depune într-un vas special sau pe un petec de pânză uscată, 
urmând ca ulterior să fie din nou introdus în şaitroc, pentru a fi limpezit cu apă. În final 
rezultă o pulbere umedă de aur care uneori se colecta într-un corn de vită. Acasă, 
produsul umed rezultat era uscat la foc într-un vas metalic, obţinându-se aur praf care se 
valorifica sub această formă sau după tratarea cu mercur. 

Aglomerarea aurului praf se realiza turnând mercur peste el, într-o cantitate 
corespunzătoare. După modelarea în palmă a produsului până ce avea forma unei bile, 
se punea pe o bucată de pânză deasă, strâns legată, sau într-un săculeţ. Etapa următoare 
este descrisă plastic de către Ovidiu Bârlea131

: "Strângând grumazul săculeţului, 
alunecând la vale mâna încleştată, firicelele subţiri ţâşnesc prin ţesătură şi se grămădesc 
pe fundul blidului aşezat dedesubt, în boabe ce aleargă bezmetic, fărâmiţându-se." În 
continuare, săculeţul pus într-o tigaie se aşeza pe jarul de la sobă. Căldura elibera 
mercurul din săculeţ, care se recupera în tigaie. În săculeţ rămânea aur amestecat cu 
argint. Etapa următoare consta în spălarea cu apă şi frecarea cu peria de sârmă a 
"boţului" rezultat până apare culoarea caracteristică, obţinându-se aşa zisul "aur prins" 
de 12-14 carate care se preschimba la oficiul de schimb sau la negustorii de aur. 
Randamentul de recuperare era de cca. 70 %. 

Această activitate era sezonieră, practicându-se numai pe vreme bună, de 
primăvara până toamna târziu, înainte de îngheţ. În vremea când nu se putea lucra, 
spălătorii de aur îşi asigurau existenţa de pe urma micilor proprietăţi de care dispuneau. 
Rezultatele obţinute după o zi de muncă erau în funcţie de conţinutul aluviunilor şi de 
hărnicia lor. 

În zone mai bogate, doi oameni harnici obţineau în medie 2 g/zi. S. Koleseri 
menţionează că la începutul secolului al XVIII-iea se lucra la Ţebea şi pe Arieşul Mic 
cu aceeaşi tehnologie moştenită din vechime, considerându-se locul secătuit dacă în 
răstimp de şase zile nu alegeau 2-3 piseţi de aur. 132 Spălătorii de aur, numiţi şi 
"hurcaşi",aveau un cântec specific acestei activităţi matinale: 

131 Ibidem, p. 74. 
132 S. Koleseri, op. cit. p. 87. 
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"Până răsare de soare, 
Îi cu hurca-ntre picioare. 
Trag cu dârgu, 
Râde târgu, 
Cerc cu trocu, 
Pierd norocu" 133

. 

107 

Scaunele de spălat aluviuni aurifere •în celelalte provincii româneşti folosesc 
aceleaşi principii, dar au dimensiuni diferite. 

În Banat, scaunul era format dintr-o scândură de tei lungă de un stânjen şi lată de 
un stânjen şi jumătate, puţin scobită în partea de sus, cu 10-12 tăieturi de-a curmezişul. 
Alt autor descrie o instalaţie asemănătoare dar cu 50-60 de tăieturi 134 • Ţiganii spălau 
aluviunile Dunării în Muntenia pe un plan înclinat căptuşit cu pâslă sau postav ordinar. 
Pietrişul era depus pe o leasă fixată în partea superioară a instalaţiei, de unde, sub 
influenţa apei curgea pe scaun 135

. S. Koleseri afirmă că tăblia aşezată înclinat este de 
două ori mai lungă în Ţara Românească decât cea din Ardeal şi este împărţită în lăţime 
prin tăieturi cu laturile dinţate de amândouă părţile 136 . 

Alte procedee de spălare a aurului din aluviuni 
Metodele de spălare utilizate în alte zone ale lumii variază de la o regiune la alta. 

Deşi bazate pe aceleaşi principii - greutatea specifică a aurului-, s-au folosit atât 
tehnologii similare cât şi altele diferite de cele întâlnite la noi. Istoricul roman Diodorus 
Siculus 137 menţionează că extragerea aurului din restul impurităţilor se realiza pe nişte 
farfurii lungi şi plate, strămoşul şaitrocului folosit în Ardeal. 

Pe la mijlocul secolului al XIX- lea, pionierii Far West-ului practicau la început 
modul cel mai primitiv de extragere a aurului, cernutul. Cu ajutorul unei site şi al unui 
recipient oarecare, grămezile de pietriş erau spălate de mai multe ori, până apăreau 
grăunţele de aur138

. Spălarea aurului se realiza şi cu tigaia de tablă de mărime obişnuită. 
După ce era umplută cu aluviuni, în poziţia aşezat pe vine, lucrătorul o ţinea cu ambele 
mâini şi o scufunda puţin în apă până o umplea. În continuare, cu îndemânare, se 
imprima tigăii o mişcare semicirculară sau circulară pentru ca apa să spele materialul. 
Urma scoaterea din apă, înlăturarea manuală a bucăţilor mai mari , mai uşoare şi 

eliminarea înceată a tulburelii formate prin spălare, înclinând uşor vasul. Operaţia se 
repeta cu delicateţe până ce se ajungea aproape de fundul tigăii, unde erau firişoarele de 
aur amestecate cu nisip. După terminarea operaţiei, materialul spălat se golea într-un vas 
în care se aduna tot ce se prelucra în cursul zilei. Acesta, după ce era uscat la foc, se 
îndepărta cu grijă prin suflare nisipul, rămânând firişoarele de aur139

. 

Pe terenurile aurifere din California, spălarea aurului se făcea cu aşa numitul 
"coş" sau "leagăn", considerat drept cea mai bună instalaţie acţionată manual. Aceasta 
consta dintr-o cutie de lemn sau un buştean scobit, cu laturile şi unul din capete închise. 
La capătul deschis se aşeza o sită din tablă găurită sau o bucată de piele crudă, cu găuri 
de cca 2,5 cm. Pe fund erau prinse în cuie de-a latul cutiei nişte bucăţi de scândură de 
2,5-5 cm înălţime. Existau de obicei trei sau patru asemenea opritori la o instalaţie şi 

133 Ion Iliescu şi Ana Şoit, Cântece populare minereşti, Bucureşti, 1968, p. 68. 
134 Costin Feneşan, op. cit., p. 57. 
135 George Potra, op. cit., p. 31-32. 
136 S. Koleseri, op. cit. p. 87. 
137 Ovidiu.Hătărăscu, Metalele în epoca actuală, Bucureşti, 1982, p. 246. 
138 Joe Hamman. Far West., Bucureşti, 1966, p. 117. 
139 Jack London, Sub constelaţia ultimei şanse. Bucureşti, 1978, p. 93-94; E. G. Buffum, La pomul lăudat, 
din antologia Goana după aur, Bucureşti, 1977, p. 129. 
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una la partea de evacuare. Cutia montată pe o pereche de tălpi curbate ca la leagăn, era 
aşezată pe doi buşteni ciopliţi lateral, cu gura de alimentare mai ridicată decât partea de 
evacuare şi avea un mâner ce servea la legănarea mai uşoară a instalaţiei. La spălare 
lucrau trei oameni. Unul arunca materialul aluvionar pe sită, altul aducea apa şi o vărsa 
deasupra, iar al treilea balansa instalaţia. Materialul fin intra în cutie iar ce rămânea pe 
sită se arunca. Continua mişcare a "leagănului" şi şuvoiul de apă turnat mereu deasupra 
spăla materialul, împingându-l peste opritori, spre evacuare, în timp ce aurul, mai greu, 
era împiedicat să alunece de către aceştia: După ce trecea prin instalaţie o cantitate 
apreciabilă, materialul rămas se spăla într-o tigaie de tablă, până când nisipul era 
aproape total îndepărtat. Ce rămânea, se aduna într-un vas iar la sfârşitul zilei conţinutul 
era uscat la foc, nisipul rămas fiind suflat cu atenţie afară 140 

Procedeul primitiv de separare a aurului din nisipuri uscate era practicat şi în 
Mongolia141

. Aşezaţi pe burtă, amatorii îndepărtau nisipul cu o pană şi suflau în gaura 
făcută. Din când în când, cu degetul umezit, adunau fire pe care le puneau în săculeţul 
legat la gât, obţinând în acest fel 7 g de aur pe zi. 

La sfârşitul secolului al XIX-iea, în goana după aur, pe meleagurile Argentinei s
a remarcat în mod deosebit inginerul român Iuliu Popper, primul explorator al Ţării 
Focului, care a avut un sfârşit misterios, departe de ţară, la numai 36 de ani. În toamna 
anului 1887 înfiinţează o exploatare minieră în nordul golfului San Sebastian, pentru 
valorificarea nisipurilor aurifere de pe coasta Oceanului Atlantic. Tehnologia de 
recuperare a aurului folosită de localnici consta în aruncarea nisipului cu lopata într-un 
sac prin care trecea un curent de apă. Nemulţumit de randamentul scăzut al spălării, el 
pune" taurul oceanului la jugul inventivităţii lui'', 142 construind un tunel ce lega malul 
oceanului de depozitul aluvionar. Prin acest sistem, fluxul şi refluxul oceanului era 
folosit la spălarea nisipurilor. El mai inventează un aparat numit " recoltător de aur", pe 
care-l foloseşte cu succes şi pe care brevetându-l îl livrează şi în alte ţări. Pentru a 
înlesni plata salariaţilor, din aurul extras bate monede proprii, în greutate de 5 g si I g. 
Pe aversul monedei, în centru , era imprimat Popper, iar în planul doi erau încrucişate 
un târnăcop şi un ciocan. În mijloc, pe revers era înscrisă greutatea de 5 g, iar pe contur 
:"Lavaderos del oro del Sud"(Spălătorii de aur din sud) 143

• 

În prima parte a secolului al XX-iea, tehnica a pus la îndemâna exploratorilor 
mijloace mecanizate pentru extragerea aurului din aluviuni, utilizabile în zonele cu 
depozite mari şi conţinuturi ridicate. Merită menţionată instalaţia mobilă a americanului 
D. H. Feery, concepută în 1922 şi introdusă prima dată în California în 1933, numită 
"dragline dredges". În California s-a folosit pentru exploatarea nisipurilor aurifere şi apa 
sub presiune. Tot aici s-au utilizat cu succes dragajele cu cupe, numite "connected 
bucket dredges". Acelaşi sistem s-a aplicat şi în Rusia. Pentru scoaterea aluviunilor 
aurifere din râuri s-au folosit şi excavatoare speciale care le prelucrau pe cale hidraulică. 

În ţara noastră, pe Valea Oltului, pentru valorificarea aurului din aluviuni, s-au 
folosit deburboare compuse dintr-un cilindru ciuruit, uşor înclinat (5°), prevăzut cu o 
spirală care se învârtea cu 21-23 rotaţii pe minut, sub acţiunea unui motor. Nisipul 
mărunt trecea prin ciur (cca 50 %) şi ajungea în nişte cutii cu gratii, sub care se aşeza 
pânza scămoasă pentru reţinerea particulelor de aur. Restul de material aluvionar care 

140 E. G. Buffum, op. cit., p. 122. 
141 Ferdinand Ossendowski, Animale, oameni, zei., Iaşi, 1944, p. 144. 
142 Francesco Coloane, Ţara de Foc, Bucureşti, 1967, p. 141. 
143 Val Tebeica, Străbătând lumea. Călători şi exploratori români de la sfărşitul secolului al XIX-lea şi 
începutul celui de-al XX-lea.,Bucureşti, 1962, p. 85-88. 
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nu trecea prin ciur era dirijat în lungul cilindrului de către spirală şi evacuat pe un 
jgheab, din care se încărca şi transporta cu vagonetele la un loc de haldare. Pânzele se 
spălau într-un spălător conic. De aici, aurul era ales la troc, uscat şi apoi topit. Sistemul 
s-a aplicat la Râureni-Râmnicu Vâlcea, cu rezultate modeste, din cauza conţinutului 
redus al aluviunilor144

. 

* * * 
Acestea au fost principalele procedee şi unelte folosite în ţara noastră pentru 

recuperarea aurului din aluviunile majorităţii apelor ce izvorăsc din arcul carpatic. Din 
punct de vedere genetic, sursele de aur pot fi legate de şisturi cristaline sau de rocile 
eruptive neogene. Se cunosc şi roci sedimentare cu asemenea concentraţii, capabile să 
alimenteze aluviunile. Majoritatea mijloacelor folosite pentru spălarea nisipurilor sunt 
simple şi se bazează pe separarea gravitaţională, într-un curent de apă. Valorificarea 
acestor resurse s-a intensificat în timp, deoarece funcţiei de podoabă i s-a adăugat şi 
aceea de mijlocitor al schimbului de bunuri, odată cu dezvoltarea producţiei de mărfuri. 
După o pauză de o jumătate de secol, există condiţii ca această activitate să fie reluată, 
în special în Ardeal, cu sprijinul celor care au practicat-o în tinereţe. Ar fi regretabil 
dacă această ocupaţie milenară s-ar număra printre cele care se "prăpădesc ca un cântec 
bătrânesc". 

Glosar 

1 marcă sibiana =206 g, 
1 maja era egală cu 56 kg 
1 piset = 4,8 g (1 piset=l/48 dintr-o marcă) 
1 funt (font) 1 livră 
1dram=3,2 g 
1 majă = 56 leg 
1 filer= subdiviziune reprezentând o sutime din florinul renan. 
1 ducat = 4 florini şi 1 O creiţari 
1 florin imperial (unguresc)= 50 creiţari sau 100 dinari (monedă de argint) 
1 florin renan (german)= 60 creiţari sau 120 dinari 
1 gros= 3 creiţari= 6 dinari (monedă de aramă de la începutul sec. al XIX-lea 

Unităţi de măsură 
1drahm=4,38 g 
1 oca~ 1,251~1,25 kg 
1 stânjen= 1,896 m 
1 picior vienez = 0,313 
1 carat= unitate de măsură a proporţiei de aur în aliaje, egală cu a 24-a parte din 

masa totală 
talveg - linie care uneşte punctele cele mai adânci ale unui curs de apă sau văi. 
dajdie - impozit, bir 
armaş - vechi dregător domnesc în Moldova şi Ţara Românească. 
zlătar - meşter (ţigan) care se ocupă cu prelucrarea aurului 
pepită - bucată de aur nativ 

144 Ilie Haiduc, op. cit„ p. 205-207. 
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Fig. 1. Urme ale exploatării aluviunilor romane de la Baia de Criş. După 
"2000 de trepte în mineritul Zărăndean", apărut cu ocazia sărbătoririi a două 
milenii de atestare documentaro-arheologică a mineritului din zona Brad 
( 14, 15 decembrie 1979) 

Fig. 2. Urme de spălare a aurului în timpul ocupaţiei romane, la Sălciua, 
jud. Alba. După V. Butură, "Spălarea aurului din aluviuni şi mineritul 
ţărănesc din M-ţii Apuseni"(Anuarul muzeului etnografic al Transilvaniei, 
1965-1967' p. 32) 
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Fig. 3. Spălarea aluviunilor aurifere după Georg Agricola "De Re Metalica'', 
1556, Berlin, 1928, p. 289. A -partea de sus a hurcii; B - hurca; C - ţesătură 

de lână; D - jghiab pentru apă; E - ciubăr; F - spălare ţesături de lână 

Fig. 4. Acuarelă reprezentând 
un ţigan spălător de aur, anexă 
la manuscrisul preotului 
Joseph Leonhard din Sibiu 
(1816) privind spălarea 

aurului. După Michael Acker 
"Vechile spălătorii de aur din 
jurul Sebeşului'', Apulum V, 
1965, p. 652- 656. 
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Fig. 5. Şaitrocul, unealta 
tradiţională a căutătorilor 

de aur din M-ţii Apuseni. 
Foto Constantin Ciocan, 
după "Adevărul" nr. 3091 
din 18 mai 2000, în "Roşia 
Montană, locul unde 
sărăcia şade pe un munte 
de aur" de Marius Niţu. 

Fig. 6. Spălători de aur pe Valea Arieşului. Ilustraţie din "Austro-Ungaria" 
Monarhia în cuvinte şi imagini, 1902, după revista "Lapis" nr. 1 O din 1983 
(limba germană), p. 8, de Simone und Peter Huber, Viena. 
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Fig. 7. Spălarea şi alegerea aurului aluvionar cu ajutorul şaitrocului. Foto 
E. Rişa, după V. Brana, Zăcămintele metalifere ale subsolului românesc. 
Editura ştiinţifică, Bucureşti, 1958, p. 203, fig. 92. 

Fig. 8. Hârloste (După N. 
Maghiar şi Ştefan Olteanu, 
Din istoria mineritului din 
România,Editura ştiinţifică, 
Bucureşti, 1970, p. 146). 
a -Ţesătură de lână pe care 
curgea nisipul purtat de apă 
şi care reţinea pulberea de 
aur. 
b - Locul unde se aşeza 

nisipul pentru spălat 
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Fig. 9. Unelte pentru spălat nisipurile 
aurifere 
a. Căuc pentru turnat apă peste nisipul 
de pe hârloste; 
b. Dârg pentru tras şi împrăştiat nisipul 
pe hârloste; 
c. Ciubăr pentru spălat ţesătura de lână 

Fig. 10. Scaun, troc şi căuc folosite pentru spălatul aurului la Bucium (După Val. 
Butură, Spălarea aurului din aluviuni şi mineritul ţărănesc din M-ţii Apuseni, 
Anuarul muzeului etnografic al Transilvaniei, 1965-1967, p. 63). 
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Fig. 11. Troace pentru ales aurul de pe timpul romanilor aflată în Muzeul 
Deva (După N. Maghiar şi Ştefan Olteanu, Din istoria mineritului din 
România, Editura ştiinţifică, Bucureşti, 1970, p. 82). 

Fig. 12. Hurcă şi vălău.(După Val. Butură, Spălarea aurului din ~luviuni şi 
mineritul ţărănesc din M-ţii Apuseni, Anuarul muzeului etnografic al 
Transilvaniei, 1965-1967, p. 86). 
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Fig. 13. Scândură de spălat ( doscă) şi şaitroc de pe Valea Pianului (După 
Michael Acker, Vechile spălătorii de aur din jurul Sebeşului, Apulum V, 
1965, p. 654, fig. 8. 

Fig. 14. Spălători de ms1p aurifer din America (După Horia Matei, 
Cucerirea Westului Sălbatic. Legendă şi adevăr. Editura Saeculum şi 
Vestala, Bucureşti, 1998, p. 174. 
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Fig. 15. Prospector spălând nisip aurifer în apropierea oraşului Nome, 
Alaska. (După Marieta Nicolau, Alaska, patria totemurilor. Editura 
Albatros, Bucureşti, 1973, p. 48-49.) 

Fig. 16. Moneda Popper de 5 grame.(După Val. Tebeica. Străbătând lumea. 
Editura Ştiinţifică, Bucureşti, 1958, p. 164.) 

Fig. 17. Exploatarea aluviunilor aurifere ale Mureşului prin dragare, de către 
Paikert Henrik. (După Gaal Istvan. Formaţiunile aurifere cuaternare ale Văii 
Streiului (Limba maghiară) B:K:L: nr. 12 din 15 iunie 1909, Budapesta, p. 751. 
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A HISTORY OF ALLUVIAL GOLD EXTRACTION 

Abstract 

Gold always fascinated the human kind, its history being closely connected with 
human history. The richest area in this noble metal of our country is the Apuseni 
Mountains area, but as a paradox, this richness was not always to the benefit of its 
inhabitants. 

The purpose of this paper is to familiarize the readers with the alluvial gold 
deposits and the possibility of rending the alluvial gold profitable. 

We begin with available historical sources conceming the alluvial gold, to 
continue with the recovery of the gold from these deposits in the different Romanian 
provinces: Transylvania, Banat, Moldova and Ţara Românească. Then we describe the 
tools and their utilization in Romania and elsewhere, mentioning the small museum 
where these original tools are still to be seen (Roşia Montană, Brad, Sibiu). At the end 
we present illustrations about this trade. 

Figure captions: 

Fig. 1. Traces of Roman alluvial gold exploitations from Baia de Criş. After "2000 de 
trepte în mineritul Zărăndean'', appearing with the occasion of the anniversary of two 
millenia of archaeological and documentary attesting of the mining activity în the Brad 
area. (14, 15 decembrie 1979). 
Fig. 2. Traces of gold washing during the Roman occupation, în Sălciua, Alba county. 
After V. Butură, "Spălarea aurului din aluviuni şi mineritul ţărănesc din M-ţii 

Apuseni"(Anuarul muzeului etnografic al Transilvaniei, 1965-1967, p. 32) 
Fig. 3. Washing the alluvial gold after Georg Agricola "De Re Metalica'', 1556, Berlin, 
1928, pg. 289. A- upper part ofthe tool (hurca); B - hurca; C -wool cloth; D - wather 
groove; E - tub; F - washing ofwool cloths 
Fig. 4. Water colour showing a gold washing gypsy . Annexure to the manuscript of 
Joseph Leonhard from Sibiu (1816) about gold washing. After Michael Acker "Vechile 
spălătorii de aur din jurul Sebeşului", Apulum V, 1965, p. 652-656 
Fig. 5. The traditional tool of the gold hunters from the Apuseni Mountains. Photo 
Constantin Ciocan, after "Adevărul" nr.3091 from 18 May 2000, in "Roşia Montană, 

locul unde sărăcia şade pe un munte de aur" by Marius Niţu. 
Fig. 6. Gold washers on the Valea Arieşului. Illustration from "Austro-Hungary" The 
monarhy în words and immages, 1902, after "Lapis" Nr. 1 O din 1983, p. 8, de Simone 
and Peter Huber, Vienna. 
Fig. 7. The washing of alluvial gold with the help of the buddle. Photo E Rişa, after V. 
Brana, Zăcămintele metalifere ale subsolului românesc, Bucureşti, 1958, p. 203, fig.92. 
Fig. 8. Hârloste (After N. Maghiar şi Ştefan Olteanu, Din istoria mineritului din 
România, Bucureşti, 1970, p. 146). 
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a - Wooden cloth on which the sand carried by the water was flowing, capturing the 
gold powder 
b - The place where the sand was put for washing 
Fig. 9. Tools for washing gold sands (After N. Maghiar, Ştefan Olteanu, Din istoria 
mineritului din România, p. 147 
Fig. 10. Tools for washing the gold in Bucium (After Val. Butură, Spălarea aurului din 
aluviuni şi mineritul ţărănesc din M-ţii Apuseni, Anuarul muzeului etnografic al 
Transilvaniei, 1965-1967, p. 63 ). 
Fig. 11. Roman tools for gold picking, hosted in the Deva museum (After N. Maghiar şi 
Ştefan Olteanu, Din istoria mineritului din România, Bucureşti, 1970, p. 82). 
Fig. 12. Tools (After Val. Butură, Spălarea aurului din aluviuni şi mineritul ţărănesc 
din M-ţii Apuseni, Anuarul muzeului etnografic al Transilvaniei, 1965-1967,Cluj 
Napoca, p. 86). 
Fig. 13. Washing board and buddle from the Valea Pianului (After Michael Acker, 
Vechile spălătorii de aur din jurul Sebeşului, Apulum V, 1965, p. 654, fig. 8). 
Fig. 14. American gold sanct washers (After Horia Matei, Cucerirea Westului Sălbatic. 
Legendă şi adevăr, Bucureşti, 1998, p. 174. 
Fig. 15. Prospector washing gold sand nearby Nome, Alaska. (After Marieta Nicolau, 
Alaska, patria totemurilor, Bucureşti, 1973, p. 48-49.) 
Fig. 16. The 5 gramms Popper coin (After Val. Tebeica, Străbătând lumea, Bucureşti, 
1958, p. 164.) 
Fig. 17. Alluvial gold exploitation on Mureş using dragging, by Paikert Henrik. (After 
Gaal Istvan. Formaţiunile aurifere cuaternare ale Văii Streiului (Hungarian) B:K:L: 
nr. 12 din 15 iunie 1909, Budapesta, p. 751). 
Fig. 18. Gold washers from the Pianului area, from the end of the XVIII-th century. 
(After Volker Wollmann-Mineritul metalifer, extragerea sării şi carierele de piatră din 
Dacia romană, Cluj Napoca, 1996, p.150, pl. 42) 
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