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CERCETĂRI DE ARHEOLOGIE MONTANĂ
LA BAIA MARE (II)
Carol Kacsó*, Traian Minghiraş**, Teodor Bâlcu**
* Muzeul Judeţean de Istorie şi Arheologie Maramureş, Baia Mare; carolkacso@yahoo.de
** Clubul de Speologie “Montana”, Baia Mare; traian_minghiras@yahoo.com.au;
balcuteodor@yahoo.com
Abstract. Mining archaeology in Baia Mare (II). On the territory of city of Baia Mare (Maramureş district, Romania) and in its surrounding area numerous medieval and modern mining
sites can be observed: mining galleries, mining shafts, strip-mines as well as various installations and buildings connected with ore extraction.
The archaeological research of these monuments already started in the 1950s, but intense mining
archaeological investigations took their starting point at the beginning of the new millennium,
as the modern mining activities in the Maramureş district came to an end due to economic
reasons.
In an essay published in 2011, fifteen mining galleries and three shafts in the Baia Mare region
were described as well as cartographically and photographically documented. In this second
article further five mining galleries (G. Valea Toncii +280 in the quarter Valea Borcutului,
G. Valea Sercaret +340, G. Valea Pietroasa +450, G. Valea Roşie +340 in the valley of Valea
Roşie and G. Valea Amadei on the hill of Dealul Crucii) and one mining shaft (Puţul Vechi
in the Usturoiul-valley; the first examined mining site in this valley) will be discussed. They
have been investigated in the years 2011 until 2016 and preliminary being dated to the 16th
until 19th century.
Keywords: Baia Mare, mining archaeology, mine, mining gallery, mining shaft, strip-mine.

Pe teritoriul oraşului Baia Mare şi în împrejurimile sale sunt prezente numeroase lucrări miniere medievale sau moderne: galerii, puţuri, exploatări de suprafaţă
etc., precum şi instalaţii şi clădiri ce s-au aflat în conexiune cu extragerea minereurilor1. Cercetarea intensivă a acestora a început la mijlocul anilor 2000 în cadrul unui
proiect finanţat de Consiliul Judeţean Maramureş, intitulat Studiu de potenţial privind
patrimoniul industrial minier al judeţului Maramureş şi al oportunităţilor de valorificare a acestuia în scopuri muzeal-turistice, şi a continuat între anii 2007 şi 2011.
1

În literatură există referiri la lucrări miniere antice sau chiar preistorice în zona Baia Mare.
Cercetările de teren efectuate până în prezent nu au prilejuit descoperirea unor astfel de lucrări.
Primele informaţii certe despre mineritul băimărean datează din secolul al XIV-lea, atunci când
apar şi cele dintâi documente scrise despre oraş. Vezi Kacsó, 2005, p. 164-169; Kacsó, 2011,
p. 107-111.
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Au fost parcurse în aceşti ani exploatări mai noi sau mai vechi din toate localităţile
miniere ale judeţului Maramureş. În afară de cele din Baia Mare, au fost descrise,
cartate şi documentate fotografic obiective de la Baia Sprie, Băile Borşa, Băiţa, Băiuţ,
Budeşti, Cavnic, Chiuzbaia, Dragomireşti, Ilba, Nistru, Poiana Botizii. Rezultatele
obţinute au fost publicate în mai multe studii2 şi au fost incluse într-o monografie,
care rămas, din păcate, în manuscris3. În articolul dedicat lucrărilor miniere de la Baia
Mare erau prezentate 15 galerii şi trei puţuri, care au fost investigate între anii 2003
şi 2011.
Această perioadă de intensă cercetare a monumentelor miniere ale judeţului
Maramureş a coincis şi cu momentul în care a încetat, din raţiunii economice, activitatea de extragere şi prelucrare a minereurilor din zonă, doar unele dintre lucrări fiind
conservate4, în timp ce cele mai demult abandonate au rămas numai teoretic sub protecţia autorităţilor.
O nouă etapă în cercetarea montană de la Baia Mare şi din împrejurimile sale
a început în toamna anului 2011 şi continuă şi în prezent cu o echipă parţial schimbată, aceasta în urma dispariţiei premature a lui Dumitru IŞTVAN, preşedintele de
atunci al Clubului de Speologie “Montana” şi unul dintre promotorii investigării lucrărilor miniere maramureşene. În afară de parcurgerea unor noi obiective aflate în cartierul Valea Borcutului, precum şi pe Dealul Crucii şi în Valea Roşie, în atenţia noastră au intrat pentru prima dată şi lucrările plasate pe Valea Usturoiului. În comunicarea
de faţă prezentăm alte cinci galerii şi un puţ, precizăm însă că numărul celor recent
depistate şi aflate în diferite stadii de cercetare este mult mai mare. Prezentarea acestora, precum şi a unor hărţi detaliate ale diferitelor perimetre miniere din Baia Mare
urmează a fi făcută într-un viitor studiu.
***
Galeria Valea Toncii +280 m (Fig. 1) este localizată în versantul drept al văii
(numită şi Valea Neamţului) – afluent de stânga al Văii Borcutului, la o distanţă de cca
500 m amonte de confluenţa acestor văi şi la cca 175 m amonte de excavaţia de suprafaţă Aurum, la cota absolută de +280 m. Coordonatele la intrare sunt: 47º41′20″ N,
23º31′52″ E.
Galeria a fost identificată şi explorată în premieră de către Teodor BÂLCU şi
Traian MINGHIRAȘ în data de 26 septembrie 2011. Cercetarea şi topografierea lucrării a avut loc în data de 24 mai 2014 de către o echipă formată de Teodor BÂLCU,
Carol KACSÓ, Traian MINGHIRAȘ şi Zamfir ŞOMCUTEAN.
Intrarea are o secţiune semirotundă cu lăţimea în zona podelei de 3,2 m şi înălţimea de 2,3 m (Fig. 2). Galeria de intrare, cu o orientare S–N, este executată relativ
2

Kacsó, Iștvan, 2007; Kacsó, Iştvan, Minghiraş, 2009; Kacsó, Istvan, Mingiraş, 2010; Kacsó,
Istvan, Minghiraş, 2011.
3
Kacsó, Iştvan (coord.), 2006. O parte a fotografiilor din această monografie a fost publicată
de Volker WOLLMANN (Wollmann, 2010, passim), vezi şi Kacsó, 2011, nota 95.
4
Între anii 2002 şi 2007 au fost emise mai multe Hotărâri de Guvern (H.G.), în care se precizau datele de închidere ale minelor ce aparţineau exploatărilor miniere din Maramureş, vezi
Pantea, 2009.

492

Fig. 1. Galeria Valea Toncii +280 m. Plan şi profil.

Fig. 2. Galeria Valea Toncii +280 m. Intrarea.
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recent direcţional pe un filon cu o mineralizaţie auriferă. Galeria, cartată doar parţial
pe o lungime de 6 m, este uşor descendentă, are înălţimea de 2 m şi lăţimea de 2,5 m.
În peretele stâng (vestic), pe o porţiune de galerie cuprinsă între 1,5 şi 4,5 m, există
o excavaţie cu secţiunea semicircular alungită, care conduce într-un sistem de galerii
cu morfologie diferită faţă de galeria de intrare. Pentru a se accesa excavaţia, se depăşeşte înspre vest un plan înclinat pozitiv cu diferenţa de nivel de 1,6 m, care conduce
la un sector de galerie format pe un abataj cu orientarea SSE–NNV. Din abataj înspre
SV se dezvoltă o scurtă galerie săpată manual, cu lungimea de 3,6 m, lăţimea de 0,4 m,
înălţimea de 0,8 m; în sectorul median orientarea sa se modifică sensibil înspre vest
(Fig. 3). Materialul care obturează complet galeria împiedică recunoaşterea unei posibile continuări a acesteia. Revenind în locul de joncţiune cu galeria de SV înspre NNV,
se constată că abatajul deja menţionat are lungimea în plan de 16,5 m, lăţimea medie

Fig. 3. Galeria Valea Toncii +280 m. Galeria de mici dimensiuni
din apropierea intrării.
între 0,6 şi 0,8 m şi o înălţime maximă de 9–10 m. În talpa abatajului sunt prezente
porţiuni de planuri înclinate pozitiv sau negativ, ce provin din sectoarele cele mai profunde sau conduc înspre cele mai înalte zone ale abatajului. Prezenţa unui pilier situat
între pereţii abatajului, morfologia şi dimensiunile acestui sector, sugerează un mod
de exploatare selectivă. Din cauza pericolelor de prăbuşire, cercetarea noastră a continuat doar până în locul situat la aproximativ 2–3 m pe direcţie NNV de acest pilier.
Configuraţia restului abatajului şi elementele prezente aici au fost doar constate şi
măsurate de la distanţă cu telemetrul laser. În capătul abatajului se observă posibile

494

pasaje care continuă atât înspre NNV, cât şi în tavan, fapt ce sugerează o posibilă
existenţă a unui puţ care conduce către suprafaţă.
La diferite niveluri, între pereţii abatajului sunt încastrate tropane, iar înspre capătul abatajului, în zona de tavan, există un
podeţ (Fig. 4) Toate aceste elemente sunt
într-o stare de conservare destul de precară.
Galeria direcţională de intrare, cartată doar
parţial, după cum am precizat, pe o lungime de 6 m, a fost însă explorată în continuare pe o distanţă de cca 100 m, până la
o bifurcaţie de galerii direcţionale (Fig. 5).
A continuat cercetarea galeriei orientate
NNV. Imediat după bifurcaţie se află un
alt abataj vechi, care traversează diagonal
galeria direcţională recentă. Pasajul cu
abatajul diagonal are parametrii similari
cu cei ai abatajului descris mai sus. Abatajul se dezvoltă pe o extensie mare de înălţime, podeaua lui se situează mult sub
Fig. 4. Galeria Valea Toncii +280 m.
podeaua galeriei recente şi nu a putut fi
Resturile unui podeţ la capătul
reperată vizual, iar la o înălţime apreciaabatajului.
bilă s-a observat lumină, ceea ce sugerează

Fig. 5. Galeria Valea Toncii +280 m. Bifurcaţia de galerii.
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Fig. 6. Galeria Valea Toncii +280 m. Abataj cu resturi de casturi şi tropane.
comunicarea acestuia cu suprafaţa. Pe traseul abatajului, la diferite niveluri, există resturi de casturi şi tropane (Fig. 6).
Galeria Valea Toncii +280 m a fost realizată în mai multe etape. Porţiunea sa
mai veche este galeria de SV cu lungimea de 3,6 m şi abatajul de NNV, care au fost
exploatate manual, iar cea mai nouă este galeria de intrare, care a fost executată recent.
Pereţii galeriilor conservă diferite tipuri de de găuri practicate manual ca cele de ţâncuş sau pentru încastrarea tropanelor.
Dezvoltarea cartată a galeriei este de 27,1 m, denivelarea de 9,3 m (-3,5 m;
+ 5,8 m).
Galeria Valea Sarcaret +340 m (Fig. 7) este localizată în versantul drept al
văii, afluent de dreapta a Văii Roşii, la cca 500 m amonte de confluenţa celor două văi,
la cota absolută de +340 m. Coordonatele la intrare sunt: 47º40′32″ N, 23º33′20″ E.
Galeria a fost identificată şi explorată pentru prima dată de către Alexandru
COSTIN, Alexandru COSTIN jr, Dumitru IȘTVAN, Traian MINGHIRAȘ, Gheorghe
NISTOR, Marius TODORAN, în data de 7 ianuarie 2007. Independent de această echipă, porţiunea de intrare a galeriei a fost cercetată, tot în anul 2007, de Vasile JURJ şi
Carol KACSÓ. O echipă formată de Teodor BALCU, Traian MINGHIRAȘ şi Diana
MOCIRAN a efectuat, în ziua de 21 iunie 2014, cercetarea completă a galeriei şi topografierea sa.
Intrarea are secţiunea semirotundă, cu lăţimea la nivelul podelei de 1,9 m şi
înălţimea de 1,1 m (Fig. 8). Accesul în subteran se realizează printr-un scurt sector
de galerie orientat N–S. Galeria este direcţională şi deschide pe primii doi metri un
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Fig. 7. Galeria Valea Sercaret +340 m. Plan şi profil.
sistem de filonaşe paralele cu o mineralizaţie cuarţoasă auriferă. Acest prim sector
este slab denivelat (cota -0,1 m), are lungimea de 3,5 m, lăţimea de 1,5–2 m şi înălţimea de 1,3–1,7 m.
Urmează un alt sector de galerie care îşi schimbă direcţia înspre SV, galeria
urmărind o mineralizaţie filoniană posibil auriferă. Acest sector este ascendent, are
lungimea de 3,7 m, lăţimea de cca 1 m şi înălţimea maximă de 1,5 m. În acest punct,
tavanul galeriei coboară pe o porţiune de 1 m la înălţimea de 1 m, podeaua urcă până
la cota de +0,9 m, denivelarea pozitivă fiind cauzată de prezenţa în podea a unei acumulări de material dezagregat provenit din pasajul vertical de tip horn care se deschide
în tavan la contactul cu peretele drept al galeriei (Fig. 9). Pasajul vertical are secţiunea
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dreptunghiulară cu dimensiuni de 0,5/1 m, înălţimea de 2,8 m şi conduce către suprafaţă, în tavanul hornului putând fi observate acumulări de pământ şi rădăcini provenite de la suprafaţă. Tavanul acestui horn reprezintă denivelarea maximă pozitivă a
galeriei, +4,5 m.

Fig. 8. Galeria Valea Sercaret +340 m.
Intrarea.

Fig. 9. Galeria Valea Sercaret +340 m.
Acumulări de material pe podeaua
galeriei.

În continuare se află o galerie de dimensiuni reduse, executată pe un filon de
cuarţ compact cu grosimea de 0,5 m, apoi un sector cu orientarea aproximativă N–S.
Acesta este plat, are lungimea de 13,5 m, lăţimea medie de 1 m, iar înălţimea creşte
de la 1 m până la circa 3,5 m, sectorul înalt al galeriei fiind evidenţiat mai ales în a
doua jumătate a sa. Pe parcursul acestui sector se întâlnesc secţiuni rectangulare, iar
în tavan se află formaţiuni decimetrice de tipul stalactitelor roşiatice, probabil limonitice. Pe tot parcursul acestui tronson, în podea sunt prezente trunchiuri de copaci,
într-o zonă în care umplutura este formată dintr-un strat fluid de material argilos şi
resturi vegetale, strat cu grosimea de până la 30–40 cm (Fig. 10).

Fig. 10. Galeria Valea
Sercaret +340 m. Trunchiuri
de copac pe podeaua galeriei.

Fig. 11. Galeria Valea Sercaret +340 m. Nişe
pentru cercetarea mineralizaţiei (?).
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Înspre sud urmează un alt sector de galerie cu lungimea de 5,5 m, acesta este
sensibil ascendent, iar în capătul lui podeaua atinge cota de +0,9 m. Lăţimea este de
1 m, înălţimea galeriei scade de la 1,6 m la 1,2 m în capăt. În capătul galeriei se dezvoltă
două excavaţii transversale, probabile nişe pentru cercetarea mineralizaţiei (Fig. 11).
Acestea au orientarea înspre SE, respectiv V, lungimea 1,4 m, respectiv 1,6 m, lăţimile
de 1,3 m şi o înălţime medie de 1,5 m. În sectorul cu nişe, umplutura podelei este formată dintr-un consistent strat de material argilos şi apă stagnantă cu adâncimea de
0,3 m.
S-au observat urme de săpare practicate manual, în special a celor de tâncuş
cu secţiune pătrată. Ele sunt prezente mai ales în frontul nişelor situate în porţiunea
de capăt al galeriei.
Săparea galeriei s-a realizat, foarte probabil, în etape. Cea mai veche galerie
este cea executată probabil dintr-un jomp (H 2,8) observabil de la suprafaţă (vezi pe
plan galeria care începe în dreptul secţiunii 2-2´), după care s-a săpat galeria de intrare actuală (cuprinsă între secţiunile 0-0´ - 1-1´).
Dezvoltarea galeriei este de 35,7 m, denivelarea de 4,6 m (-0,10 m; +4,5 m).
Galeria Valea Pietroasă +450 m (Fig. 12) este localizată în versantul stâng
al văii, afluent de dreapta a Văii Roşie, la o distanţă de cca 500 m amonte de confluenţa acestor văi, la o cotă absolută de +450 m.

Fig. 12. Galeria Valea Pietroasă +450. Plan şi profil.
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Galeria a fost identificată şi explorată pentru prima dată de către membrii Clubului de Speologie “Montana“ Baia Mare la 2 ianuarie 2007, a fost apoi explorată şi
vizitată de mai multe ori. Cercetarea sa cea mai recentă, când a fost şi topografiată, a
fost realizată de o echipă formată din Teodor BÂLCU, Ioan BEREȘ şi Traian MINGHIRAȘ în data de 9 aprilie 2016.
Intrarea, cu înălţimea de 1 m, lăţimea de 3,5 m, permite accesul într-o galerie
orientată SV–NE (Fig. 13). Galeria descendentă urmăreşte un plan înclinat cu lungimea de cca 4 m şi lăţimea de cca 3,5 m, înălţimea maximă 2 m, iar la capătul său se
află o săritoare de -0,7 m, formată dintr-o prăbuşire de bolovani. Pe parcursul galeriei,
imediat după peretele drept al intrării, înspre SE se dezvoltă o galerie ascendentă şi
scundă cu lungimea maximă de 3 m şi lăţimea maximă de 0,7 m.

Fig. 13. Galeria Valea Pietroasă +450.
Intrarea.

Fig. 14. Galeria Valea Pietroasă +450.
Urme de excavare.

Depăşind săritoarea de 0,7 m, la cota -3 m se ajunge pe podeaua unui sector
mai înalt, denumit de noi “sală“. Din acest loc, divergent şi pe mai multe direcţii se
dezvoltă trei galerii. O primă galerie rămasă neexplorată din cauza secţiunii reduse,
se desfăşoară pe sub planul înclinat de la intrare şi către S-SV, aceasta conducând
aproximativ înspre direcţia intrării. Tot de aici, dar uşor înspre V, se dezvoltă o a doua
galerie care are direcţia NE–SV. Aceasta este uşor descendentă, are lungimea de 2 m,
lăţimea de 0,6 m, înălţimea de 0,6 m. În capătul ei secţiunea se reduce simţitor, iar
parcurgerea sa în continuare devine problematică.
În sensul înaintării pe peretele frontal NE al “sălii” există o săritoare de 0,8 m,
care conduce înspre un scurt front de galerie rămas abandonat. În peretele estic al “sălii”
există o altă succesiune de săritori ce conduc la un peretele înclinat, care conservă
prelungi urme de săpare manuală foarte evidente.
Observaţii geologice–petrografice: sunt prezente andezitele cuarţifere silicifiate cu piritizări şi vinişoare cu sulfuri. În sectorul “sălii” se observă urme de excavare pe o ramură filoniană cu cuarţ şi minerale argiloase (Fig. 14).
Cea de-a treia galerie, cu lungimea de 8 m, are pe parcursul ei două schimbări
de direcţie. În punctul din care se desprinde aceasta, înălţimea scade brusc la 0,6 m,
iar parcurgerea acesteia se poate face doar târâş (Fig. 15). Un prim tronson de 4 m lungime se dezvoltă înspre NE, este uşor descendent şi în capăt se închide în fund de sac.
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După 3 m de la pătrunderea pe galerie, aceasta îşi schimbă direcţia înspre est, fiind
uşor ascendentă. Un ultim tronson de 2 m lungime, uşor ascendent, îşi schimbă din nou
direcţia înspre NE, în capăt închizându-se în fund de sac. Lăţimea medie a acestei galerii este 1 m, iar înălţimea variază între 0,4 şi 0,8 m.

Fig. 15. Galeria Valea Pietroasă +450.
Porţiune de galerie.

Fig. 16. Galeria Valea Pietroasă +450.
Porţiune de galerie.

Galeria are un profil rectangular urmărind direcţional un filon cu cuarţ alb lăptos cu grosime de 30–50 cm pe direcţia principală de dezvoltare (Fig. 16).
Tavanul galeriei a fost probabil finisat, fiind vizibile urmele de ţâncuş. Peretele stâng urmăreşte coperişul zonei filoniene, fractura urmărită în tronsonul anterior
rămânând în peretele drept. Înspre front, galeria continuă pe o zonă brecioasă cuarţoasă
cu depuneri limonitice.
Existenţa galeriilor cu morfologie şi secţiuni diferite indică faptul că actualul
gol este rezultatul săpării acestuia în diferite etape.
Dezvoltarea galeriei este de 23,6 m, denivelarea de 4,5 m (-3,5 m; +1 m).
Puţul Vechi +430 m (Fig. 17) este localizat în versantul drept al Văii Usturoiului la cota +430 m. A fost identificat de către Alec PORTASE în anii 2012–'13,
a fost explorat de Tamás PÁNDI în data de 2 aprilie 2016, când a fost şi cartat de acesta
împreună cu Traian MINGHIRAȘ. La cercetări au mai participat Carol KACSÓ, Diana
MOCIRAN, Roxana PAȘCAN şi Alec PORTASE.
Puţul este situat la capătul uneia dintre denivelările existente de-a lungul unui
aliniament cu lungimea de câţiva zeci de metri (Fig. 18). Intrarea, cu secţiunea de
0,8/0,6 m, permite accesul într-un gol excavat care are orientarea NNE–SSV (Fig. 19).
Coborând un pasaj vertical, la cota -7,2 m se ajunge pe podeaua acestei excavaţii În
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Fig. 17. Puţul Vechi. Plan şi Profil.
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Fig. 18. Valea Usturoi. Denivelare de
teren în apropiere de Puţul Vechi.

Fig. 19. Puţul Vechi. Intrarea.

acest loc, în podea, se deschide o secţiune care ar părea să permită accesul în jos şi
înspre NNE (Fig. 20), dar instabilitatea bolovanilor incastraţi din tavan fac problematică continuarea explorării. Înspre SSV, podeaua înclină pozitiv până la cota -5 m,
iar tavanul este format din acumulări de bolovani instabili (Fig. 21). Din acest punct,
conti-nuarea cercetării este periculoasă, din acest motiv ea a fost, cel puţin pentru
moment, sistată. Lăţimea medie a lucrării este 0,8 m, iar înălţimile variază de la 0,5
la 5 m.

Fig. 20. Puţul Vechi. Podeaua excavaţiei.

Fig. 21. Puţul Vechi. Tavan
de bolovani instabili.

Este posibil ca această lucrare să fie un rest al unei lucrări mai vaste în prezent
prăbuşite, fiind unica porţiune încă explorabilă.
Dezvoltarea lucrării este de 13,4 m, iar denivelarea de -8,5 m.
Cu prilejul cercetării au fost identificate în acelaşi perimetru încă două galerii vechi, Galeria Usturoi +337 m şi Galeria Iosif +358,8 m, ambele cu intrările colmatate, precum şi alte denivelări longitudinale, plasate tot pe aliniamente, care ar putea
proveni din prăbuşirea unor galerii.
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Galeria Valea Amadei + 340 m (Fig. 22) este localizată în versantul stâng
al văii la cota + 340 m. Galeria a fost identificată şi explorată parţial de către Traian
MINGHIRAȘ în data de 28 mai 2016. Cartarea şi cercetarea sa a fost realizată de
Teodor BÂLCU şi Traian MINGHIRAȘ în data de 11 iunie 2016. În tura de cercetare au mai participat Gheorghe CHIUZBĂIAN, Ileana PETRUȚ şi Alec PORTASE.

Fig. 22. Galeria Valea Amadei +340 m. Plan şi profil.

Fig. 23. Galeria Valea Amadei +340 m.
Intrarea.

Fig. 24. Galeria Valea Amadei +340 m.
Porţiune de galerie.

Intrarea, parţial colmatată, are 0,8 m înălţime şi 1,4 m lăţime (Fig. 23). Galeria
de intrare este orientată V–E, cu podeaua ce coboară pe lungimea de 4 m până la cota
-1,2 m. În porţiunea de început se observă curgeri de lave andezitice intens silicifiate.
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Transversal pe galerie există o zonă de fractură de cca 3 m lăţime cu umplutură brecioasă de asemenea puternic silicifiată cu fisuri argilizate şi limonitizate – puternic
tectonizate (dreapta filon scaun). Se continuă prin andezite puternic silicifiate, apoi
înspre capăt urmează o altă zonă de fractură cu o lăţime de 0,5–1 m. Galeria de intrare are lungimea de 15 m, secţiune rectangulară cu colţurile rotunjite şi o dimensiunea
medie de 1,5/1,3 m (Fig. 24). În capăt, galeria joncţionează sub forma de Y cu o altă
galerie, care are lungimea de 18 m şi orientarea NE–SV. Din punctul de joncţiune, în
stânga (înspre NE) porneşte o ramură a galeriei care are lungimea de cca 3 m. Galeria
are podeaua colmatată cu material rambleat, ceea ce face ca înălţimea ei să scadă la
0,2 m (Fig. 25). Galeria are secţiune rectangulară; se pot observa urme evidente de
săpare manuală, iar capătul ei pare că se închide în fund de sac. Ramura din dreapta
(spre SV) are lungimea cartată de 15 m. După intersecţia cu galeria principală pe o lungime de cca 2 m îşi păstrează secţiunea rectangulară, cu dimensiunile de 0,8/0,5 m.
După această porţiune, dimensiunile şi morfologia galeriei se modifică, înălţimea creşte
la 1,5 m, lăţimea la 1,7 m, profilul devine neregulat, podeaua şi pereţii abundă în material argilos (Fig. 26). În punctul terminal actual al galeriei se află un dop de argilă
situat în podea şi în front. Prezenţa unui curent slab de aer aici sugerează că ar exista
o continuare a galeriei dincolo de actualul său capăt. Atât ramura de NE, cât şi cea de
SV este săpată în andezite parţial silicifiate.

Fig. 25. Galeria Valea
Amadei +340 m.
Porţiune de galerie.

Fig. 26. Galeria Valea Amadei +340 m.
Porţiune de galerie.

Potrivit anumitor indicii, galeria a fost inundată. Este posibil ca ea să fi fost
amenajată în cadrul sistemului de aducţiune a apei necesare în activitatea minieră din
zonă.
Dezvoltarea galeriei cartate este de 33,2 m, denivelarea de -1,4 m.
Galeria Valea Roşie +340 m (Fig. 27) este localizată în versantul stâng al
văii, la cota +340 m, la cca 150 m aval de confluenţa Văii Pietroasă cu Valea Lungă.
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Fig. 27. Galeria Valea Roşie +340 m. Plan şi profil.
Galeria a fost descoperită în data de 12 martie 2016 de către Octavian POP şi
a fost explorată de către acesta împreună cu Traian MINGHIRAȘ şi Mircea RAȚIU
în data de 19 martie 2016. O nouă cercetare, precum şi topografierea galeriei a fost
realizată, la 23 aprilie 2016, de către o echipă formată din Andrei BĂRBOS, Teodor
BÂLCU, Ioan BEREȘ şi Traian MINGHIRAȘ.
Intrarea parţial colmatată are 0,6 m înălţime şi 1 m lăţime (Fig. 28). Prin ea
se accede într-o galerie descendentă, orientată SV–NE, cu un profil rectangular, o lungime de 6 m, înălţime şi lăţime medie de cca 1 m, care se închide în fund de sac. Geologic sunt prezente aici andezite şi aglomerate andezitice cu fenomene de silicifiere,
argilizare şi limonitizare.
Din această galerie, la cca 3,5 m de la intrare, se deschide înspre est un sector
descendent, cu lungimea de 5 m, lăţimea de 1–1,5 m, înălţimea de 0,5–1 m, care are
în capătul lui o săritoare negativă de -0,7 m. Lucrarea continuă pe direcţia E–NE,
pătrunzându-se într-un sector mai spaţios, cu lungimea de 10 m, având lăţimea între
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2 şi 5 m şi înălţimea maximă 1 m. Galeria urmăreşte direcţional în culcuş, printr-un
plan de falie, o zonă brecioasă silicifiată, uşor limonitizată.

Fig. 28. Galeria Valea Roşie +340 m.
Intrarea.

Fig. 29. Galeria Valea Roşie +340 m.
Abataj.

Golul accesibil face parte dintr-un abataj vechi, în care se observă porţiuni cu
material selectat. Coperişul şi culcuşul abatajului urmăreşte pe înclinare planul de falie
prezent în galeria de acces (Fig. 29).
Din acest punct, situat la cota –3,6 m, lucrarea îşi schimbă brusc direcţia înspre
sud, continuând cu o galerie cu lungimea de 25 m. Galeria cu lăţimea maximă de 1,3 m,
înălţimea maximă de 1,6 m, este uşor ascendentă şi are secţiunea rectangulară cu
colţurile rotunjte. Pe tot parcursul galeriei, în podea este prezent un consistent depozit
de aluviuni, care acumulează un volum semnificativ de apă încărcată chimic (Fig. 30).
Aceasta are ca punct de scurgere un sorb situat în podeaua galeriei în zona de început a acesteia. Galeria se închide în fund de sac la cota de -2,8 m. La cca 20 m de la
intrarea în galerie, înspre SV se dezvoltă o scurtă galerie uşor ascendentă cu lungimea
de 3,5 m, lăţimea de 1 m, înălţimea de 1,3 m, care se închide în fund de sac. Pereţii
conservă diferite tipuri de găuri practicate manual prelungi sau tronconice. Galeria
secţionează transversal mai multe ramuri filoniene cu grosimi centimetrice mineralizate cu cuarţ cu posibile sulfuri cu minerale metalice (pirită, blendă, galenă) şi de oxidaţie (limonitizări evidente şi probabil smithsonit/melanterit).
Înspre NV, dintr-un punct situat imediat după săritoarea de -0,7 m, în podeaua
galeriei se deschide o secţiune, care permite o continuare a accesului în excavaţia abatată pe un plan înclinat puternic descendent. Ea a fost cercetată pe o lungime de câţiva
zeci de metri. S-a constatat că a fost urmărită aici o mineralizaţie filoniană cu înclinare
mare de până la 40°. După cca 10–15 m de la intrare pe sector, acesta se desparte în
două pasaje distincte. Primul sector, situat înspre dreapta, urmăreşte consecvent înclinaţia abatajului, are înălţimea medie de 1 m şi lăţimea de cca 4–5 m. După cca 10 m
se ajunge într-un sector mai profund, pe parcursul căruia se întâlnesc în podea resturile unor susţineri. În coperiş roca este intens argilizată, el fiind securizat prin susţineri
de lemn, realizate din stâlpi şi grinzi în partea estică a sectorului (Fig. 31).
Cel de al doilea sector, cel din stânga, se poate parcurge preponderent târâş.
După depăşirea unei succesiuni de scurte porţiuni de galerii cu profil rectangular, se
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Fig. 30. Galeria Valea
Roşie +340 m. Porţiune
de galerie cu depozit de
aluviuni pe podea.

Fig. 31. Galeria Valea Roşie +340 m. Susţinere de
lemn.

accede în porţiuni ceva mai largi, cu înălţimea maximă de 1,5 m. Pe parcursul acestui
sector există un puţ, care a fost folosit, foarte probabil, pentru transportul gravitaţional
al materialului excavat. Au fost găsite aici resturi de la o posibilă scară de lemn, precum şi mai multe tropane, aflate în stare avansată de depreciere (Fig. 32).

Fig. 32. Galeria Valea Roşie +340 m. Resturi de la o scară (?) de lemn.
În final există un alt sector înclinat care conduce în sectoarele profunde ale galeriei, cota acestui punct situându-se sub nivelul Văii Roşii. După poziţionarea acesteia
şi efectuarea georeferenţierii se presupune că galeria conduce în sistemul de galerii
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ale minei Săsar-Valea Roşie. Se observă o exploatare selectivă cu o morfologie neregulată a golurilor. În culcuşul excavaţiei se constată părţi neexcavate ale mineralizaţiei, având probabil conţinuturi lipsite de interes la momentul în care lucrarea era în
exploatare.
Existenţa galeriilor cu morfologie şi secţiuni diferite, a acumulărilor situate în
vatra abatajului şi a galeriilor cu urme de material selectat, probabil sterilul rezultat
din abataj, sugerează faptul că actualul gol este rezultatul săpării acestuia în mai multe
etape.
Din motive de siguranţă, lucrarea minieră a fost cartată doar parţial. Dezvoltarea cartată a galeriei este de 52,2 m, denivelarea de -3,6 m.
În niciuna dintre lucrările descrise nu au fost descoperite elemente clare, care
să permită datarea lor. Având în vedere prezenţa urmelor de lucrare manuală, precum
şi a profilelor galeriilor se poate aprecia totuşi că excavarea unora dintre ele a început
deja destul de timpuriu, probabil încă în secolul al XVI-lea. Este de asemenea de presupus că minele cu o structură mai complicată, sigur amenajate în mai multe etape,
cum este Galeria Valea Pietroasă +450 m, au fost exploatate, eventual intermitent,
într-o perioadă mai îndelungată, eventual chiar până în secolul al XIX-lea.
***
Istoria mineritului de la Baia Mare în ansamblul său, respectiv a anumitor sale
aspecte a făcut obiectul unui număr mare de monografii şi studii, bazate în principal
pe cercetarea documentelor scrise5. Mai recent au fost publicate şi artefacte găsite în
mine sau în apropierea acestora6.
Investigaţiile de teren, descrierea şi cartarea lucrărilor miniere mai vechi sau
mai noi aduc de asemenea contribuţii însemnate la cunoaşterea mineritului, fără îndoială cea mai importantă ramură economică dezvotată de-a lungul timpului în Maramureş. Credem că aceste investigaţii ar trebui accelerate, întrucât o bună parte a obiectivelor miniere se degradează sau chiar dispare. Nu ar trebui abandonată nici ideea
realizării unei reţele muzeale, care să includă mine vizitabile şi clădiri legate de prelucrarea minereurilor, unele încă echipate cu utilaje de epocă.
5

Citez doar selectiv, în ordinea anilor lor de apariţie, lucrările Wenzel, 1880; Szellemy,
1894; Woditska (red.), 1896; Téglás 1897; Schönherr, 1910; Ketney, 1911; Oblatek, György
(red.), 1912; Lazu (red.), 1928; Gündisch, 1932; Meruţiu, 1936; Cazacu, Vanici, 1941;
Marin, 1941; Prodan, Goldenberg, 1964; Maghiar, Olteanu, 1970; Niedermaier, 1996; Huber,
Mureşan, 1996; Faller, Kun, Zsámboki, 1997; Balogh, Oszóczki, 2001; Beregic, Cosma,
Bogdan, 2001; Bălănescu, Achim, Ciolte, 2002; Wollmann, 2003; Paulinyi, 2005;
Wollmann, 2006; Niedermaier, 2008; Gogîltan, 2009; Réthy, 2010; Wollmann 2010; Baron
2011; Kacsó, 2011, 122-138; Mátyás-Rausch, 2012; Mátyás-Rausch, 2013a; Mátyás-Rausch,
2013b; Popescu, Wollmann, 2013.
6
Kacsó, Pop 2010; Kacsó, Iştvan, Minghiraş, 2011, fig. 37, fig. 40-42 (obiect de lemn şi
sapă de fier din Galeria Petru şi Pavel Superior), fig. 60 (ic de fier găsit lângă Galeria
Delius), fig. 88, fig. 92 (sapă de fier şi dorn din Galeria Haiducilor); Kacsó 2011, p. 140-141,
fig. 22-24 (ciocane de fier găsite în apropierea Văii Amadei [depozit I]), p. 142, fig. 25-26
(ciocane de fier, târnăcoape, baros etc găsite, foarte probabil, în apropierea unei mine de la
Baia Mare [depozit II]), p. 142-143 (bornă topografică de la Valea Borcutului).
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