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În Baia Mare şi în imediata sa vecinătate se găsesc importante resurse de minereuri neferoase, care au fost
intens exploatate în mai multe zone ale oraşului şi în imediata sa vecinătate (fig. 1). Cercetările de arheologie
montană s-au desfăşurat cu precădere pe Dealul Crucii, pe Valea Roşie, în cartierul Valea Borcutului şi în
apropiere de localitatea suburbană Firiza, mai puţin intense fiind cele din zona Herja, lucrările miniere de pe
Valea Ustoroiului rămânând deocamdată neexplorate arheologic.
Primele săpături arheologice care au avut ca obiectiv prelucrarea minereurilor din zonă au fost executate
de Elena Kovács, în anul 1959, în centrul oraşului, la intersecţia actualelor străzi Dacia şi Ţibleşului. Aici au
fost identificate urmele unui atelier al Cămării regale, unde se prelucra aliajul de metale obţinut în topitorii.
Sub nivelul de umplutură din secolul XVIII au apărut, la adâncimea de 4,50 m, resturile unei construcţii de
lemn în interiorul căreia s-a păstrat o parte a materialelor şi mijloacelor tehnice folosite la afinarea metalului
preţios, şi anume cca 30 de oale, din pastă arsă cenuşiu, cu pereţii subţiri şi marginea scundă, profilată în
exterior, fără torţi, resturi de foale, unelte de fier, o mare cantitate de oase de vită. Oalele nu au fost folosite, ele
fiind păstrate in situ, grupate într-un colţ al atelierului. În preajmă a fost găsită o haldă de zgură, ce provenea
de la un cuptor, care n-a putut fi surprins datorită dimensiunilor reduse ale suprafeţei cercetate. Complexul a
fost datat în secolele XV-XVI1.
În cursul unor cercetări efectuate de R. Popa şi Elena Kovács, în mai 1963, într-o poiană de aproximativ
1 ha ce prezintă în partea ei inferioară o uşoară terasă, aflată între văile Borcutului şi Romană, în regiunea
lacului de acumulare al barajului Firiza – Strâmtori, la circa 10 km nord-est de centrul oraşului Baia Mare, au
fost descoperite numeroase halde de zgură, unele suprapuse sau intersectate, care aveau aspectul unor lentile
întinse, de formă neregulată, cu diametrele cuprinse între 4 şi 10 m, grosimea lor variind între 0,50 şi 1,00
m, precum şi resturile unor cuptoare pentru topirea minereului, reprezentate prin temeliile lor de piatră. La
baza haldelor a apărut pretutindeni un strat subţire de cărbune, provenit în parte din spălarea prin ploaie a
cărbunelui aruncat din cuptor odată cu zgura. În câteva locuri, stratul de cărbune era mai gros şi avea la limita
lui inferioară o arsură superficială a solului. În aceste locuri au fost amplasate, foarte probabil, „cuptoare”
foarte primitive, clădite la suprafaţa solului, pe un eşafodaj de lemn. Doar temelia unuia dintre cuptoarele
propriu-zise s-a conservat relativ bine. Ea a fost surprinsă la adâncimea de 1,10 m faţă de solul actual şi avea
o formă dreptunghiulară (3,00/ 1,50 m), fiind clădită din bolovani mari de râu, rezistenţi la foc, aşezaţi direct
pe pământ. Pietrele aveau între ele legătură de pământ, ars la roşu în timpul funcţionării. În interiorul temeliei
se afla o lipitură de lut care, în unele locuri, se continua pe faţa interioară a pietrelor, sugerând faptul că baza
cuptorului era în forma unui mic bazin. Solul de sub temelia cuptorului era ars puternic pe o adâncime de
10–15 cm. Împrejurul cuptorului s-au păstrat porţiuni dintr-un pavaj de piatră. Corespunzând limitei inferioare
1 Popa, Kovács 1965, 124. Vezi şi Maghiar, Olteanu 1970, 138; Tripşa şi alţii 1981, 69.
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a haldelor de zgură şi nivelului de călcare al constructorilor cuptoarelor, a apărut un strat de cultură cu mult
cărbune, în care au fost găsite fragmente ceramice provenind de la oale şi ulcioare, un vârf de săgeată şi
fragmente de opaiţe. Acestea din urmă, de aspect foarte rudimentar, au ieşit la iveală şi în sterilul rezultat de
pe urma selecţionării minereului, lângă halde sau în preajma cuptoarelor, unde au fost găsite, de asemenea,
funduri de la ceşti de probă şi scursură de plumb aurifer. O sapă masivă de miner, arsă şi cu zgura prinsă de ea,
a fost găsită într-una din halde. R. Popa şi E. Kovács au datat descoperirile în a doua jumătate a secolului XVI,
iar instalaţiile cercetate i le-au atribuit lui Francisc Szegedy, menţionat într-un document din 1593, referitor
la un proces provocat de un conflict în legătură cu o înţelegere intervenită cu doi ani mai devreme, în 15912.
Potrivit informaţiilor furnizate de B. Balogh şi K. Oszoczki, în acest document se vorbeşte de „topitoria de sus”,
ceea ce presupune că în aval pe valea Ferneziu mai exista o topitorie3.
Cercetările montanistice au fost reluate de membrii Clubului de Speologie „Montana” Baia Mare la
începutul anilor ’90 ai secolului trecut, primele cercetări fiind efectuate pe Dealul Crucii, ele extinzându-se
apoi înspre Depresiunea Maramureşului (în special în zona salinelor de la Coştiui)4. Lor li s-au alăturat, odată
cu demararea, în 2006, a unui proiect, intitulat „Studiu de potenţial privind patrimoniul industrial minier al
judeţului Maramureş şi al oportunităţilor de valorificare a acestuia în scopuri muzeal-turistice” (PIMM), finanţat
de Consiliul Judeţean Maramureş, specialişti de la Universitatea de Nord şi de la muzeele din Baia Mare5.
Cercetările au fost întreprinse la lucrări miniere aflate în raza mai multor localităţi de pe actualul teritoriu al
judeţului Maramureş şi au continuat şi după încheierea menţionatului proiect, rezultatele obţinute fiind deja
parţial publicate6.
În lucrarea de faţă prezentăm cercetările efectuate după anul 2000 în mai multe obiective miniere aflate
pe raza localităţii Baia Mare.
Galeria +450 m (fig. 2), denumită în literatura recentă „Galeria de Fum”, are intrarea situată în versantul
drept al Văii Amadei (fig. 3), la nord-est de vârful Dealului Crucii. Galeria a fost cercetată de mai multe ori, cele
mai recente expediţii având loc în anii 2006 şi 2007, echipa de cercetare fiind formată din I. Bud, V. Cândea,
A. Costin, L. Goja, D. Iştvan, C. Kacsó, Tr. Minghiraş şi A. Portase.
Prin această galerie se exploata filonul Principal şi alte mineralizaţii adiacente. Spre nord-est, filonul a
fost exploatat şi la suprafaţă prin excavaţii cu adâncimea de 10-15 m (fig. 4). Unele dintre acestea ar putea să
fie anterioare lucrărilor subterane.
Potrivit aprecierilor publicate deja de D. Iştvan şi Tr. Minghiraş7, galeria are câteva particularităţi: 1. este
descendentă datorită faptului că, spre sud-vest, limita dintre mineralizaţia auro-argintiferă coboară (o situaţie
nefavorabilă, întrucât apa nu putea să se scurgă); 2. nu are halde de steril la suprafaţă, selecţia minereului de
steril făcându-se în subteran, aici fiind depozitat sterilul; 3. pe cca 80 m, începând de la intrare, se constată
în mod clar urmele tipului de exploatare minieră cu ajutorul focului, fiind prezent pe pereţi un strat gros de
funingine; această parte are o înălţime ce variază între 5 şi 15 m şi o lăţime între 1 şi 10 m, iar în tavan există
mai multe deschideri iniţial dreptunghiulare (fig. 5), care au servit drept „coşuri de fum”, precum şi pentru
accesul în galerie şi extracţia minereului cu ajutorul troliilor; 4. este o galerie în care transportul minereului şi
al materialelor se realiza prin puţuri. Dezvoltarea totală a galeriei până la „Puţul de fum” este de 409,2 m, cu o
denivelare totală de -67,3 m, măsurată de la gura celui mai din amonte „coş de fum” (fig. 6-8).
„Galeria de fum” prezintă trepte de lemn (fig. 9), armături din lemn de castan, tropane (fig. 10), resturi de
pasaje suspendate (fig. 11), pilieri de susţinere a tavanului din bolovani stivuiţi (fig. 12). Se păstrează parţial
şi vechile împrejmuiri ale golurilor miniere, şi anume stâlpii confecţionaţi din şine de cale ferată, care provin
de la Reşiţa (an de fabricaţie 1875).
2
3
4
5

Popa, Kovács 1965, 113 sqq.
Balogh, Oszóczki 2001, 31, nota 85, 33.
Vezi Iştvan, Minghiraş 2004; Kacsó 2006.
Deşi au fost efectuate numeroase investigaţii de teren şi a fost realizată o voluminoasă monografie (Kacsó,
Iştvan [coord.], 2006), precum şi un pliant de popularizare, proiectul, din motive necunoscute participanţilor
la cercetare, nu a fost finalizat.
6 Kacsó, Iştvan, 2007; Kacsó, Iştvan, Minghiraş 2009; Kacsó, Iştvan, Minghiraş 2010.
7 Iştvan, Minghiraş 2004.
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Dintre lucrările executate aici se remarcă şi o scurtă galerie cu profil oval, direcţionată N-S, care se află la
120 m distanţă de intrare şi la o denivelare de 18,6 m faţă de cota de intrare, având o lungime de 4 m, înălţimea
de 0,50 m şi lăţimea de cca 1 m8.
Pare destul de probabil că „Galeria de Fum”, în mod cert una dintre cele mai vechi exploatări miniere din
Baia Mare, este cea cunoscută în documentele medievale sub denumirea de Naghwerem şi altele asemănătoare9.
Ea este menţionată şi în scrierile lui Ignaz Edl. von Born şi A. Szirmai Szirmay, care consideră că denumirea
în limba maghiară a localităţii, Nagy Bánya, provine de la „große Gruben”, respectiv „Nagy-verem”10. Potrivit
inventarului din 1556, mina avea două „maşini”, una nouă şi una veche, un şteamp cu 24 de săgeţi şi
instrumentele folosite în exploatarea minieră, două funii mari, piue, retorte şi vase diferite pentru păstrarea
mâlului impur şi a minereului măcinat (gaz saar, schadweg), ciururi mici şi mari, lemne (sÿtfa) pentru foc,
precum şi mormane de minereu în cantitate de 2.534 „par”11.
Galeria Lobkowitz, numită şi Heuliges Kreuz, Sfânta Cruce, Galeria 23 August etc., se află pe Dealul Crucii
şi are intrarea la +232 m dinspre strada Griviţei (fig. 13). Este menţionată sau descrisă în mai multe lucrări de la
sfârşitul secolului XIX şi prima jumătate a secolului XX12. Galeria a fost executată de Erariul austriac între anii
1765-1795, ca orizont de bază pentru mina Dealul Crucii. Între 1836 şi 1845 se instalează aici o maşină cu aburi
de 30 HP, sistem Watt, care a fost înlocuită, din anul 1864, de o pompă hidraulică de mare capacitate, care a
funcţionat 70 de ani. Din anul 1845 a început săparea puţului Werner, care în anul 1855 ajungea la o adâncime
de 75 m, în anul 1871 la 210 m, în anul 1883 la 273 m (orizontul VIII), în anii 1938-1939 la 395 m (orizontul
IX). Mina Dealul Crucii a fost abandonată în anul 1948. Redeschiderea minei a început din anii ’70 ai secolului
XX prin executarea transversalei Köves dinspre Mina Valea Roşie, utilizată drept cale de transport mecanizat,
în locul galeriei Lobkowitz, care a fost utilizată doar pentru transportul personalului şi alimentarea electrică a
maşinii de extracţie de la puţul Werner. S-au exploatat ramuri şi resturi de filoane rămase neexploatate, până în
anul 2006, precum şi filonul Principal în adâncime, prin deschiderea a două noi orizonturi (X şi XI), activitatea
de aici fiind abandonată în anul 2002.
Galeria transversală este armată cu piatră zidită pe primul tronson, care străbate rocile sedimentare (fig.
14), apoi este săpată în rocă vie (fig. 15), cu scurte porţiuni armate prin metode diverse. După întâlnirea cu
Galeria Köves, o ramură a galeriei este direcţionată NE, pe lângă capela subterană, până la puţul Werner, pe
un tronson paralel cu galeria direcţională de pe filonul Principal. Aici se păstrează vechile lucrări miniere ce
au încă o coloană de fontă ce alimenta maşina de extracţie hidraulică, precum şi partea superioară, frumos
zidită cu cărămidă, a puţului Werner, denumită „Catacombe” de către minerii din perioada recentă (fig. 16-17).
Urmează o galerie direcţională, cu guri de rostogol, până la bazinele de apă subterane (ce alimentau lucrările
de exploatare cu apă tehnologică), unde galeria subtraversează o galerie medievală, săpată cu ciocanul şi dalta
(fig. 18-19). De aici, galeria se continuă sub numele de „Nordul Mare”. Există şi o galerie paralelă, tot cu guri
de rostogol, cu aeraj deficient, pe alocuri cu depuneri de melanterit (fig. 20). Galeria transversală este armată
pe primul tronson cu zidărie de piatră, apoi, odată ce intră în andezite, galeria e doar parţial armată, cu lungi
tronsoane fără armare, unde se pot vedea atât rocile, cât şi filonaşe şi zone de fractură. Scurte porţiuni sunt
betonate sau armate cu cintre metalice. Galeria Nordul Mare este reprofilată, fiind armată doar pe porţiuni
reduse (fig. 21).
Cu prilejul cercetării minei, la data de 3 noiembrie 2006, de o echipă formată din L. Borza, D. Iştvan, C.
Kacsó, Tr. Minghiraş, I. Pop, A. Portase şi Z. Şomcutean, au fost găsite numeroase utilaje miniere abandonate,
majoritatea de dată recentă, inclusiv maşina de extracţie. O nouă încercare de explorare a minei, la care au
participat I. Bereş, A. Costin, D. Iştvan, C. Kacsó, Tr. Minghiraş, R. Mureşan, I. Pop, M. Todoran, însoţiţi de ing.
Podeanu de la Exploatarea Minieră Săsar, a avut loc în aprilie 2008. Din păcate, datorită prăbuşirii unei părţi
din peretele galeriei, la cca 80 m de la intrare, nu a fost posibilă înaintarea pe galerie.
„Galeria de Apă” are intrarea situată pe versantul estic al Dealului Crucii, în versantul drept al Văii
Amadei, la cota +330 m (fig. 22). Galeria a fost realizată între anii 1854 şi 1864, atunci când s-a instalat în Mina
8
9
10
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12

Kacsó, Iştvan, Minghiraş 2010, fig. 13-14.
Balogh, Oszóczki 2001, 67.
v. Born 1774, 147; Szirmai Szirmay 1809, 216.
Prodan, Goldenberg 1964, 122.
Szellemy 1894, 268; Téglás 1897, 346; Lazu (red.) 1928, 10 sqq.; Pálfy 1929, 51.
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Dealul Crucii o instalaţie hidraulică de evacuare a apei din puţul Werner, care utiliza apa captată din Valea
Romană, adusă printr-un canal de 16 km, ce trecea prin 29 de tunele (unul dintre acestea fiind tocmai Galeria
de Apă). Canalul era de fapt mai vechi şi se numea anterior „canalul Thurzó” (iniţial acesta executându-se
pentru sporirea debitului de apă necesar prelucrării minereului), pe teren observându-se în mai multe locuri
existenţa ambelor canale, la distanţă mică între ele.
La data vizitării obiectivului, 11 noiembrie 2006, de echipa de cercetare formată din I. Bud, V. Cândea, D.
Iştvan, C. Kacsó, A. Portase, galeria avea porţiunea de intrare zidită cu piatră, accesul fiind barat de un grilaj
metalic încastrat în beton (fig. 23).
Potrivit observaţiilor recente ale lui Tr. Minghiraş, porţiunea dintre intrarea în galerie şi grilaj este surpată.
Galeria Vicleanul are intrarea situată pe valea Vicleanul Mare, la cca 1 km amonte de Uzina de apă, la
cota +353. Galeria face parte din sistemul de tunele construit între 1854 şi 1864 (vezi mai sus), fiind cel mai
lung (cca 550 m). După încetarea activităţii de exploatare în Mina Dealul Crucii (1948-1950), galeria a mai
fost accesibilă până în anii 1960-1964, apoi au apărut prăbuşiri. Galeria a fost redeschisă parţial de IPEG
Maramureş în anii 1994-1996. Au fost executate lucrări de cercetare a mineralizaţiilor din partea estică a
zăcământului Dealul Crucii. S-a început de la suprafaţă şi execuţia unui puţ ce trebuia să deschidă zăcământul
în adâncime, lucrare abandonată înainte de a ajunge la nivelul Galeriei Vicleanul. Galeria este săpată iniţial pe
traseul galeriei de traversare a apei, apoi coteşte transversal spre nord, traversează filonul Sigismund, ajungând
apoi la excavaţiile miniere vechi de pe filonul Principal. Cercetarea a fost efectuată, la data de 13 martie 2005,
de A. Costin, D. Iştvan, Tr. Minghiraş, M. Pălincaş, I. Pop, I. Rist (Clubul de Speologie „Montana” Baia Mare).
În toamna anului 2006 intrarea galeriei era deja închisă prin zidire cu bolţari de beton.
Lucrarea minieră desemnată în documente din secolele XVI şi XVII sub denumirile de Neue Schacht
(1552), Uj Satth (1563), Város új Sattia (1621)13 a fost identificată, în ziua de 2 ianuarie 2010, de către membrii
Clubului „Montana”, cu probabilitate destul de mare, în zona Dealului Crucii, între Valea Amadei şi Valea
Vicleanul. La data de 20 februarie 2010, o echipă formată din A. Chiuzbăian, Gh. Chiuzbăian, A. Dan, D. Iştvan,
C. Kacsó, Tr. Minghiraş, B. Mureşan, O. Negrean, A. Paltan, A. Pop, I. Pop, A. Portase, M. Tămaş şi T. Tămaş a
explorat şi a cartat această lucrare.
„Puţul Nou” (fig. 24) are adâncimea de 58 m, o secţiune aproape constant dreptunghiulară, dimensiuni
1,5x3,5 m (fig. 25-26) şi se termină într-o sală cu înălţimea maximă de 7 m. Sala are o formă aproape circulară,
cu axul E-V de 12,5 m şi axul N-S de 12 m, tavanul fiind drept. Sala prezintă în marea ei parte planuri înclinate,
dispuse convergent spre axul sălii, formate din bolovani, pietriş desprins din pereţi etc. În centrul său există o
îngrămădire de materiale căzute din exterior: pietre, lemne, frunze. Fundul sălii constituie terminusul puţului,
denivelarea totală fiind de -65 m. Pe traseul puţului, secţiunea sa se modifică, devenind aproape circulareliptică cu diametrul maxim de 5 m, în două puncte, situate la -22,4 şi -43 m adâncime, lungimea acestor
sectoare mai largi fiind de 8, respectiv 3,5 m. Lărgirea puţului a fost efectuată, foarte probabil, în vederea
amenajării unor platforme orizontale de lemn. Pe traseul puţului s-au observat găuri realizate manual, de
formă dreptunghiulară (lăţ. 10-15/7-10 cm, adâncimea 3-5 cm). Ele au servit la fixarea platformelor şi pentru
îmbinarea acestora cu alte elemente de construcţie orizontale sau verticale (podeţe, stâlpi etc.), necesare în
transportul uman şi de materiale, dar şi pentru exploatare. Puţul şi sala inferioară au fost săpate în întregime
manual, urmele loviturilor de daltă fiind clar vizibile (fig. 27). Forma actuală a sălii se datorează şi proceselor
de argilizare, dezagregare şi desprindere, care au dus, eventual, şi la colmatarea posibilei continuări a puţului.
Galeria Petru şi Pavel superior +421 m (fig. 28) se află pe versantul nordic al Văii Pietroasa. Printr-o
intrare alungită şi scundă, în parte colmatată de materialul de versant acumulat de-a lungul timpului (fig. 29),
se ajunge într-o galerie orientată SSV-NNE. După 2 m este prezentă o breşă de cercetare (lung. 1,5 m, lăţ. 1,2
m, î. 1,2 m).
În continuare galeria are profil dreptunghiular (lăţ. 0,4-1,0 m, î. 2,0-2,2 m), pe o lungime de 39 m de la
intrare (fig. 30-32), pe acest tronson observându-se filonaşe discontinue de cuarţ cu goluri de levigare, mici
geode şi hidroxizi de fier, uşor diagonale faţă de direcţie. După 2 m galeria îşi schimbă direcţia spre est, iar după
alţi 2 m, în peretele drept se află o breşă de 2 m, cu infiltraţii de apă. În peretele opus al galeriei, spre nord se
dezvoltă o galerie direcţională (lăţ. 0,6 m, î. actuală 0,6 m, datorită depozitării de material excavat pe mai mult
de jumătate din înălţimea galeriei) cu o lungime de 21,7 m (fig. 33). Galeria urmăreşte direcţional un filon cu o
13 Balogh, Oszóczki 2001, 68.
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grosime de 0,2-0,4 m, înclinare de cca 70º vest, constituit din vine şi benzi de cuarţ cu goluri şi mulţi hidroxizi
de fier, proveniţi din alterarea sulfurilor.
Revenind în galeria principală, după 11 m se ajunge într-un punct în care direcţia se schimbă brusc înspre
nord. În acest loc galeria are lăţimea de 1,1 m şi înălţimea de 1,6 m (fig. 34), iar după 2 m, în peretele drept este
prezentă o altă breşă de cercetare cu lungimea de 1,5 m (fig. 35). La încă 3 m, în peretele stâng se află o nouă
breşă de 2,5 m lungime, umplută aproape complet cu material excavat. După încă 4 m se ajunge în punctul în
care se termină accesul normal în galerie, urmând o porţiune de 7 m lungime (fig. 36), ce se poate parcurge doar
târâş din cauza materialului depozitat pe podea (lăţ. 0,6 m, î. 0,5 m). După încă 3 m se ajunge la o bifurcaţie de
galerii, în faţa căreia a fost găsită, la data de 14 ianuarie 2007, o sapă de fier (fig. 37). Ramura din faţă traversează
roci mai alterate, cu desprinderi, fiind ascendentă pe o lungime de 3 m, cu lăţime de 0,6 şi înălţime de 0,5 m,
până într-un spaţiu mai mare (lung. 2,5 m, î. 1,8 m). După încă 4 m, înălţimea se reduce la 0,6 m şi în faţă rămân
două diverticule impenetrabile, prin care se produce circulaţia aerului în galerie. Revenind la bifurcaţie (fig.
38), spre nord-est urmează o galerie de 4,4 m lungime, 0,5 m lăţime şi 0,5 m înălţime (din cauza materialului
depus pe podea), ce duce la o nouă bifurcaţie. Galeria din nord-vest are cca 4 m lungime, fiind umplută practic
cu material depozitat. Galeria din sud-est are, de asemenea, depozitat material pe podea. Spaţiul rămas are
la intrare lăţimea de 0,4 m şi înălţimea de 0,3 m. Galeria are lungimea de 18,2 m, lăţimea constant de 0,5 m,
înălţimea variabilă de 0,3-1,5 m (fig. 39). Denivelările apar în podea, datorită grosimii variabile a materialului
depozitat. Galeria se sfârşeşte prin trei breşe de cercetare divergente: înainte breşa continuă pe o lungime de 4
m, cu o lăţime de 0,6 şi înălţime de 1,4 m, la dreapta breşa are direcţie sud, sud vest, lungimea 2,2 m, lăţimea
0,6 m, înălţimea 1,8 m, iar breşa din stânga are direcţie nord, nord-est pe o lungime de 3 m şi apoi nord-vest pe
2,4 m. Caracteristică acestui sector este prezenţa unor trepte cu lăţimea de 0,40 m, care indică modul de săpare
a galeriei (excavarea de module cu acestă dimensiune pe întregul profil al galeriei, de sus în jos).
Dezvoltarea totală a galeriilor este de 146,2 m şi denivelarea cumulată de –1,0/+5,5 m.
Depozitarea materialului în spaţiile laterale care nu mai erau utile s-a datorat dimensiunilor reduse ale
galeriilor, în care transportul materialului excavat, steril sau util se făcea probabil cu coşuri de spate. Ca
urmare, pe măsura ce săparea galeriei avansa, se depozita materialul steril în galerii mai apropiate de front,
păstrându-se doar o singură cale de circulaţie. Rezultă din această observaţie că materialul depozitat în galeriile
mai apropiate de intrare este mai vechi decât cel din galeriile din profunzime, prin urmare un obiect de lemn14
de destinaţie neprecizată, de formă dreptunghiulară, teşit la un capăt, lung. 18 cm, lăţ. 9,6 cm (fig. 40), găsit în
prima direcţională stânga, poate fi mai vechi decât sapa de metal. Pe de altă parte, blocarea cu material chiar a
galeriei principale de acces, sugerează că această galerie se racorda la o altă cale de circulaţie, utilizată în ultima
etapă de folosire a galeriei. Aceasta se găseşte pe traseul curentului de aer, fiind acum blocată de prăbuşiri şi
este reprezentată probabil de puţul aflat în amonte.
Sapa de fier de formă aproximativ triunghiulară şi vârful rotunjit, lung. cu inel 23,6 cm, lăţ. max. 15,8 cm,
găsită în galerie, se afla într-o stare precară de conservare, fiind parţial exfoliată, având şi porţiuni rupte în zona
tăişurilor şi a inelului de înmănuşare (fig. 41). Piesa, restaurată la Laboratorul zonal de restaurare al Muzeul
Naţional de Istorie a Transilvaniei din Cluj (fig. 42), se află în prezent la Muzeul de Istorie şi Arheologie din
Baia Mare.
În crăpăturile din pereţi sau din tavan, în imediata apropiere de intrarea în galerie, hibernează mai multe
specii de lilieci, care au un regim special de protecţie european şi naţional: Barbastella barbastellus (liliacul
cârn), Plecotus austriacus (liliacul urecheat gri), Rinolophus ferromequinum (liliacul mare cu potcoavă)15.
Galeria a fost redescoperită de membri ai Clubului de Speologie „Montana” din Baia Mare în ianuarie
2007. Ea a fost cercetată şi cartată cu prilejul mai multor vizite, cea mai recentă la data de 26 februarie 2009,
grupul de cercetare fiind format din I.L. Bereş, Al. Costin, D. Iştvan, M. Jurje, C. Kacsó, Tr. Minghiraş, A.
Mureşan, I.L. Mureşan, I. Rist, Z. Şomcutean, R. Todoran şi M. Todoran.
Galeria Petru şi Pavel inferior +362 m (fig. 43) este situată în versantul stâng al Văii Pietroasa, la cca
300 m de confluenţa acesteia cu Valea Lungă, la o cotă relativă de cca 25 m şi la o cotă absolută de362 m,
în baza unui abrupt stâncos. Galeria a fost vizitată de mai multe ori înainte de investigarea sa detaliată, dar
numai în porţiunile accesibile şi fără a se utiliza echipamentul adaptat parcurgerii pasajelor periculoase. O
14 Foarte probabil stejar, potrivit aprecierii ing. V. Mureşan de la Direcţia Silvică a Judeţului Maramureş.
15 Iştvan 2010.
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primă cercetare s-a desfăşurat aici în data de 26 februarie 2009, ea fiind efectuată de către A. Chiuzbăian, A.
Costin, D. Iştvan, Tr. Minghiraş şi A. Portase. O nouă cercetare a galeriei a avut loc în data de 13 martie 2010
cu participarea lui A. Chiuzbăian, O. Chinţa, D. Iştvan, C. Kacsó, Tr. Minghiraş, A. Pop, I. Pop, A. Portase, M.
Todoran şi R. Todoran. Cu această ocazie a fost efectuată cartarea obiectivului, realizată de către Tr. Minghiraş,
O. Chinţa, A. Pop şi M. Todoran.
Dezvoltarea totală a obiectivului este de 102,3 m, iar denivelarea faţă de cota de intrare de +3,5; -7 m
(365,5 şi 355 m cote absolute), direcţia generală de dezvoltare fiind SSV-NNE.
Intrarea în galerie are înălţimea de 1,3 m şi lăţimea de 1,5 m (fig. 44). Un prim tronson de galerie, imediat
după intrare, are 2,5 m lungime, 2 m lăţime şi 1 m înălţime (fig. 45). După acest prim tronson, galeria devine
ascendentă până la cota de +3,5 m (cota maximă a denivelării pozitive), iar parcursul devine mai facil, galeria
înălţându-se până la 3 m. În această porţiune se întâlnesc cuarţuri dispuse în tavan şi pereţi. Între m. 10 şi
14 se află, în peretele estic, un abataj (P7), care ajunge până la suprafaţă (fig. 46). Diferenţa de nivel dintre
podeaua galeriei în acest loc şi suprafaţă este de 7 m, iar abatajul are o secţiune aproximativ dreptunghiulară,
cu dimensiunile laturilor de 3/5 m (fig. 47).
Următorul tronson de galerie (lung. 5 m, lăţ. 4 m, înălţ. 2,3 m) este descendent (fig. 48). În continuare,
galeria se lărgeşte până la 4,5 m, are aspect de pâlnie, cu podeaua şi pereţii puternic înclinaţi, care converg
înspre un puţ poziţionat central (P6).
Puţul (fig. 49), cu adâncimea de 6 m, are secţiunea dreptunghiulară, cu laturile de 0,8/2,5 m (latura de 2,5
m este dispusă longitudinal pe direcţia galeriei).
În peretele puţului, pe latura nordică, la cota de -4,5 m, se dezvoltă o galerie (lung. 6,5 m, înălţ. 1 m, lăţ.
între 0,5 şi 0,8 m), care în partea sa mediană îşi schimbă sensibil direcţia înspre NNE şi se închide în fund
de sac, galeria cota +357,5 (fig. 50). În porţiunea sa finală au fost identificate două bârne dispuse paralel cu
pereţii, având lungimea de cca 2,5 m (fig. 51). Prezenţa şi dispunerea bârnelor în acest loc şi sub această formă
sugerează că ele au fost utilizate în exploatarea galeriei, precizarea destinaţiei lor fiind totuşi problematică.
Revenind la puţul P6, este de menţionat prezenţa unei bârne fasonate cu secţiunea circulară (diam. cca
0,30 m, lung. 1,2 m) chiar la gura sa, ea sprijinindu-se pe laturile mari ale pereţilor puţului, perpendicular pe
direcţia de desfăşurare a galeriei. În bârnă a fost practicată o gaură dreptunghiulară de cca 4/10 cm. Pare destul
de probabil că această bârnă aparţinea unei amenajări mai ample, care a servit la accesul în puţ sau în galerie,
eventual în activitatea de transport a materialului excavat.
Pe parcursul următor puţului, după cca 8 m se ajunge într-un sector, la cota de +0,7 m (362,7 cota
absolută), în care galeria se micşorează ca lăţime de la 4,5 m în porţiunea puţului la 1,5 m, iar înălţimea de la 6
m în zona bârnei circulare la 2,3 m. Urmează un sector distinct cu lungimea de 48 m, care are scurte schimbări
de direcţie, spre NNE, respectiv NNV. Specific acestui sector este faptul că aici pereţii galeriei sunt sensibil
înclinaţi spre dreapta (fig. 52). Înălţimea maximă este 1,7 m, iar lăţimea de 0,7 m. Urmează un sector de galerie
unde înălţimea maximă devine 2,2 m, lăţimea rămănând constantă. La o distanţă de 18 m faţă de puţ, în
peretele stâng se deschide o scurtă galerie, ce se dezvoltă către NNV. Aceasta are înălţimea de 1,5 m şi lăţimea
de 0,7 m şi este rambleiată aproape până în tavan cu bolovani şi material extras din alte sectoare ale galeriei
principale. După alţi 5 m, în peretele drept al galeriei se deschide o altă galerie rambleiată, care se dezvoltă pe
direcţia NNE. Aceasta are dimensiuni mai mari decât prima (lung. observată 5,6 m, lăţ. de la 1,6 m la intrare
până la 0,6 m în capătul observat, înălţ. 1,5 m).
Un sector dezvoltat înspre NNV (lung. 8 m, lăţ. 2,3 m, înălţ. 1,8 m) are în tavan, pe aproape toată lungimea,
concreţiuni de culoare roşie de tipul stalactitelor şi draperiilor (fig. 53). În această porţiune de galerie, profilul
său se schimbă din nou, devenind rotunjit înspre tavan. Ultimul sector de galerie (lung. 17 m, lăţ. max. 1,3 m,
înălţ. medie 1,5-1,8 m) este dezvoltat pe direcţia NNE. Galeria se termină într-o sală de aproximativ 2,5/3 m,
înaltă de 1,5 m, care se închide în fund de sac la cota de +2,1 m (364,1 cota absolută).
Urmele de exploatare observate (găurile existente în pereţii diferitelor sectoare de galerie) sugerează faptul
că această galerie a fost săpată manual. Aceste urme sunt de două feluri, şi anume găuri de şpiţ cu secţiunea
pătrată, prezente în zona de contact dintre peretele stâng al galeriei principale cu tavanul galeriei rambleate,
respectiv găuri triunghiulare (fig. 54). Ultimele au dimensiunile laturii de cca 1,2 cm şi adâncimea de 3-4 cm şi
sunt prezente începând cu porţiunea aflată la nord de puţ. În afara găurilor intacte, există şi unele din care s-a
păstrat pe o lungime de cca 10-15 cm doar partea lor concavă.
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În galeria cota +362 s-a urmărit direcţional un filon cu direcţie NNV-SSE, cu grosime redusă (maxim 0,150,20 m în zona abatajului). De aici a fost excavată o cantitate de cca 227 tone (7 m x 4 m x 3 m x 2,7 t/mc), din
care cca 15 tone au fost de minereu (7 m x 4 m x 0,2 m x 2,7 t/mc). Este singura porţiune exploatabilă de pe
filonul Petru şi Pavel, în galeria Patru şi Pavel, aflată la cota +421 m filonul fiind neexploatabil.
Ultima porţiune a galeriei urmăreşte direcţional un alt filon, cu grosime redusă, având tot direcţie NNVSSE. Profilul dreptunghiular îngust al galeriei este asemănător cu cel din galeria Petru şi Pavel +421 m, dar
galeria de la cota +362 m este realizată integral cu găuri de mină manuale şi se remarcă faptul că galeria s-a
executat pe alocuri înclinat pe filon.
Galeria Delius (fig. 55) este situată în extremitatea sud-estică a zăcământului Valea Roşie, în versantul
stâng al Văii Înguste (ung. Szűküllő), la cca 300 m amonte de confluenţa acesteia cu Valea Sarcaret (ung.
Szarkarétpatak), în baza unui abrupt stâncos. Numele galeriei apare pe mai multe hărţi aflate în arhiva REMIN
SA Baia Mare şi IPEG Maramureş SA, pe care sunt menţionate date extrase din hărţi mai vechi. Galeria a fost
cercetată şi cartată în data de 10 august 2008 de către I.L. Bereş, D. Iştvan, Tr. Minghiraş şi R. Mureşan. O nouă
cercetare, cu participarea lui D. Iştvan, V. Jurj şi C. Kacsó, a avut loc aici în data de 24 martie 2011.
Galeria, dezvoltată pe direcţia S-N, cu lungimea de 10,6 m şi denivelarea de – 0,5 m, a urmărit direcţional
un filonaş discontinuu de cuarţ nemineralizat, cu o grosime de 1-3 cm. Intrarea (fig. 56), cu dimensiunile de
1,5 m lăţime şi înălţimea de 1,3 m, face posibil accesul relativ facil în galerie. La cca 2 m de la intrare, secţiunea
galeriei devine dreptunghiulară, dar cu aspect uşor rotunjit în porţiunile mediane ale pereţilor (fig. 57). Zona
de contact dintre tavan şi pereţi se face în unghi aproape drept (fig. 58), tavanul fiind plat pe toată lungimea
galeriei. Înălţimea galeriei variază între 1,4 şi 1,8 m, iar lăţimea între 0,6 şi 1,5 m. Galeria este descendentă până
la – 0,5 m pe o lungime de 5 m, după care, schimbându-şi direcţia spre N-V, devine uşor ascendentă. După alţi
3 m, galeria se lărgeşte pe o porţiune de cca 1,5 m, în zona unui filonaş transversal de cuarţ însoţit de o aureolă
de roci mai intens transformate hidrotermal. Galeria continuă încă 1 m, după care se închide în fund de sac
(fig. 59).
Galeria Delius este, fără îndoială, una dintre lucrările miniere cele mai vechi cercetate până în prezent
în zona Baia Mare. Ea a fost săpată exclusiv manual. Urmele de exploatare constatate sunt de două tipuri: a.
Urme prelungi, dispuse echidistant şi paralel între ele, având lungimea de la câţiva decimetri şi până la întreagă
lungime sau lăţime a pereţilor sau a tavanului. Adâncimea lor este de maxim 1 cm, lăţimea de cca 1,5 cm, iar
echidistanţa de cca 2 cm. Pe tavan, aceste urme sunt dispuse pe o direcţie diagonală faţă de direcţia dezvoltării
galeriei, iar în pereţi ele sunt orientate oblic. b. Urme provenite de la exploatarea cu ciocanul şi dalta. Ele au
secţiunea pătrată sau rotundă, având dimensiunea laturii sau diametrul de cca 1,5 cm, acestea reducându-se
înspre fundul urmei.
În apropiere de galerie, V. Jurj a găsit o pană (ic) de fier cu secţiunea dreptunghiulară, gaura de înmănuşare,
în care se păstrează, aproape pietrificate, resturile mînerului de lemn, plasată la mijlocul lungimii piesei, vârful
ascuţit (lung. 14,9 cm, gros. maximă 2,8 cm), puternic corodată (fig. 60).
La cca 100 m amonte de galeria Delius au fost sesizate excavaţii de suprafaţă de formă concavă, alungite
în versantul stâng al văii, executate pentru cercetarea şi probarea unor zone posibil filoniene. Aceeaşi vale
traversează în amonte toată partea sudică a zăcământului Valea Roşie (filoanele Leopold, Ştefan, Suzana, zona
Born, Oglinda, Salvator), cercetate şi exploatate prin mai multe galerii (Ignaţiu, Iuliana, Gheorghe, Born inferior,
Born superior, Oglinda, Domnişoara şi altele)16.
Cu prilejul cercetării din data de 24 martie 2011 (vezi mai sus Galeria Delius), pe versantul estic al Văii
Roşii a fost identificată intrarea în Puţul nr. 2, care face parte din sistemul puţurilor de aeraj de pe galeria
Svaiczer (fig. 61).
În ziua de 31 martie 2011, echipa formată din D. Iştvan, C. Kacsó şi Tr. Minghiraş a vizitat din nou
obiectivul pentru cercetare şi cartare. S-a constatat cu această ocazie că, prin intrarea frumos fasonată şi încă
bine conservată, înălţ. 1,4 m, lăţ. la bază 0,85 m (fig. 62), se ajunge într-o scurtă galerie săpată manual, cu
direcţia de dezvoltare V-E, care făcea joncţiunea cu un puţ, în prezent colmatat. Puţul mai avea o intrare, la cca
4 m deasupra celei acum cercetate. Galeria se păstrează pe o lungime de 3,3 m, lăţimea sa maximă fiind de 3 m.
Ea se dezvoltă pe un plan înclinat pozitiv, la cota de +1,5 m fiind obturată de roca prăbuşită.
16 Vezi harta publicată în volumul redactat de I. Woditska (1896).
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Galeria a fost executată în adezite cuarţifere de vârstă pannoniană. Rocile au culoare cenuşiu albicioasă,
datorită transformărilor hidrotermale, şi sunt intens argilizate, iar local silicifiate17.
Pe versantul estic al Văii Roşii, la cca 200 m amonte de Puţul nr. 2, însoţiţi de V. Jurj şi Gh. Barbura,
am descoperit, tot în ziua de 31 martie 2011, o scurtă galerie direcţională (lung. 12,8 m, denivelarea -3 m,
direcţia generală de dezvoltare SV-NE), executată pentru cercetarea unui filon localizat în andezite cuarţifere
pannoniene.
A fost ultima tură de cercetare montană efectuată de Dumitru Iştvan. Doar la trei zile după această
cercetare, în ziua de 3 aprilie 2011, reputatul geolog s-a stins din viaţă, în urma unui tragic accident petrecut în
Munţii Igniş. În ziua de 9 aprilie, o echipă formată din M. Jurje, C. Kacsó, Tr. Minghiraş, A. Mureşan, T. Pandi,
R. Paşcan, A. Pop, M. Todoran şi R. Todoran a efectuat o tură omagială pe Valea Roşie. Cu acest prilej, galeria a
fost descrisă din punct de vedere geologic şi minier şi a fost, de asemenea, cartată (fig. 63). În semn de omagiu
pentru cel dispărut, am hotărât să dăm acestei lucrări miniere numele de „Galeria Dumitru Iştvan”.
Filonul are textură brecioasă fiind constituit din elemente de cuarţ hidrotermal de culoare albă sau cenuşiuînchis şi elemente de andezite cuarţifere intens silicifiate. Acesta este străbătut de numeroase fisuri şi cuiburi
cu oxizi de fier şi minerale argiloase, iar în elementele de cuarţ apare pirita sub formă de impregnaţii sau plaje.
În peretele drept al galeriei, în zona de culcuş a filonului, se poate observa limita acestuia cu roca gazdă,
care este marcată de o zonă de culoare albicioasă-gălbuie cu o grosime de 25-30 cm, constituită din minerale
argiloase. Roca gazdă este reprezentată prin andezite cuarţifere de culoare albicioasă, friabile, argilizate, local
cu elemente uşor silicifiate. Filonul are azd. 30o şi o înclinare de 48-50oV. Grosimea filonului este relativ mare,
probabil depăşeşte 2 m, având în vedere că el se regăseşte şi în peretele stâng al galeriei, precum şi în frontul
acesteia.
Galeria, descendentă, cu inclinaţia de 45-50°, şi apoi uşor ascendentă, are o intrare scundă, parţial colmatată,
înălţ. 0,5 m, lăţ. 1,5 m (fig.64), prin care se accede într-o primă porţiune ceva mai largă, lung. 6,5 m, lăţ. medie
2,5 m, înălţ. medie 2 m (fig. 65). În peretele nord-vestic se observă o gaură circulară, executată manual, cu
lungimea de 35 cm (fig. 66). Urmează o porţiune cu direcţia înspre E (lung. 2 m), unde sunt prezente o treaptă
pozitivă şi un scurt plan înclinat, pe podea fiind depuse materiale dezagregate. De aici, galeria îşi schimbă din
nou direcţia înspre N, porţiunea sa terminală având o dezvoltare de 5,5 m. În capătul acestui ultim tronson se
conservă o zonă cu secţiunea dreptunghiulară (lung. cca 2 m, lăţ. 1 m, înălţ. 1,6 m), terminată în fund de sac,
în tavan păstrându-se urme evidente de săpare manuală (fig. 67).
„Puţul Verde” (fig. 68) este situat pe versantul estic al dealului Dongaş, la o distanţă de cca 300 m de
confluenţa Văii Pietroasa cu Valea Albă. Denumirea sa, dată în cursul explorării recente, se datorează prezenţei
muşchilor, ce tapetează pereţii în porţiunea de început a lucrării. Puţul a fost săpat manual, înainte de 1785,
pentru aerajul natural al abatajelor de pe filoanele Evanghelist şi Susana, el făcând legătura între suprafaţă şi
abatajele existente pe aceste filoane. A fost explorat şi cartografiat până la -22,9 m la 22 aprilie 2008 de către Tr.
Minghiraş şi M. Todoran. La cercetare au mai participat A. Costin, D. Iştvan, C. Kacsó, A. Portase şi R. Todoran.
Intrarea în puţ (fig. 69) are secţiunea dreptunghiulară (0,8x1,6 m). În tronsonul de început al puţului (fig.
70), până la -7 m, pereţii sunt drepţi, apoi, până la -12 m, sunt înclinaţi (fig. 71), pe latura sud-estică fiind
prezentă o scurtă breşă, posibil un început al unei galerii nefinalizate. În continuare, dimensiunile puţului se
micşorează, până la cota de -19,5 m (fig. 72), loc în care debuşează într-un sector de abataj (fig. 73), care prezintă
acumulări de bolovani sau de desprinderi. Cartarea existentă este realizată până la acest punct. Explorarea a
continuat însă pe o lungime de cca 20 m, până la un punct în care galeria se prelungeşte în plan vertical, spaţiul
devenind extrem de îngust (lăţ. cca 0,5 m). În acest loc, se resimte un curent de aer puternic, iar între pereţi
sunt prezente resturi de susţineri de lemn, dispuse în plan orizontal (fig. 74).
Galeria Sofia se află în Valea Borcutului, la cota +290 m, intrarea sa fiind situată în versantul drept la
Văii Antonca, la cca 250 m de confluenţa cu Valea Borcutului şi 800 m amonte de conacul Pocol. Galeria a fost
începută la 15 ianuarie 1936, potrivit unei inscripţii aflate la intrare (fig. 75), pentru cercetarea mineralizaţiilor
din zăcământul Sofia la acest orizont. Cu prilejul cercetărilor efectuate la data de 8 noiembrie 2006 (A. Gorduza,
D. Iştvan, C. Kacsó, Tr. Minghiraş, Gh. Nistor, A. Portase, însoţiţi de V. Cândea şi L. Borza de la Exploatarea
Minieră Baia Mare), respectiv 28 noiembrie 2006 (I. Bud, D. Iştvan, M. Jurje, C. Kacsó, Gh. Nistor, A. Portase,
însoţiţi de M. Ardelean de la Exploatarea Minieră Baia Mare) s-a parcurs galeria transversală (fig. 76) până la
17 Constatări geolog M. Jurje.
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direcţionala pe filonul XXVI. De asemenea, s-a intrat pe filonul II Sofia (linie de abataje cu rostogol pe cca 80 m,
până la un colector), la m. 190 al transversalei. La o ramură a filonului X, s-a parcurs galeria spre dreapta, spre
puţul I Sofia (între oriz. +394 şi +237). S-a constatat că galeria este armată cu bolţari de beton la intrare şi pe
unele galerii direcţionale, dar sunt prezente şi alte sisteme de armare (TH, lemn etc.). Există şi porţiuni extinse
care nu sunt armate, oferind posibilitatea observaţiilor asupra rocilor. Se află aici şi câteva obiective de interes
conexe: puţul nr. 1, armat cu lemn, cu o adâncime de cca 500 m, precum şi rostogoale şi colectoare, ce indică
o parte din modul de exploatare a zăcământului. Pe filoanele exploatate sunt depuneri abundente de sulfaţi,
melanterit şi un alt sulfat alb, foarte abundent în zonele cu aeraj redus. La intrare se văd excavaţiile (abatajele
scoase la zi) de pe filonul Ioan, precum şi găurile de perforator din „poligonul” de încercare a acestora înainte
de introducerea în subteran.
În amonte de Galeria Sofia, pe versantul stâng al Văii Antonca, se află mai multe lucrări miniere vechi,
galerii şi abataje, care au fost doar identificate, fără a fi până în prezent cercetate.
Galeria Dealul Cetăţii +290 m din Valea Borcutului se află în versantul stâng al văii Antonca, aval de
galeria Sofia +290 m, la cca 250 m amonte de confluenţa cu pârâul Borcut. Galeria a fost executată începând cu
anul 1993 de către EM Săsar, pentru cercetarea în adâncime a filonului exploatat la suprafaţă printr-un jomp.
Galeria transversală străbate câteva zone de fractură cu argilizări (fig. 77). A fost armată cu TH metalic numai în
zonele de argilizare. În mai multe porţiuni, galeria prezintă mari cantităţi de rocă prăbuşită din tavan, respectiv
din pereţi (fig. 78). A fost cercetată la data de 8 noiembrie 2006 de aceeaşi echipă care a intrat în Galeria Sofia
(vezi mai sus).
Galeriile de pe filonul 3 Alexandru din Valea Borcutului se află în versantul stâng al văii Antonca, amonte
de galeria Sofia +290 m. La suprafaţă filonul a fost cercetat cu mai multe excavaţii, breşe scurte şi galerii cu
lungime redusă (ceea ce arată că la suprafaţă conţinutul util este foarte redus sau chiar lipseşte).
O galerie (inaccesibilă acum) exista la cota +295, cu un suitor ce iese mai sus şi care arată înclinarea
nordică a filonului. Probabil aceasta este galeria Alexandru, care era în exploatare în perioada interbelică. În
anul 1933 în această galerie lucrau 14 muncitori, excavându-se 40 tone minereu, din care s-au recuperat 118
g aur şi 112 g argint.
În adâncime, filonul 3 Alexandru a fost exploatat la orizonturile +237 şi +322. De la orizontul +237 filonul
a fost extras integral până la suprafaţă (în abataj acum intră apa văii Antonca, revenind la zi prin galeria Săsar).
Datele existente arată că filonul 3 Alexandru se dezvoltă pe o lungime de 150 m, grosime medie 0,40 m, fiind
constituit din cuarţ alb-cenuşiu cu impregnaţii de pirită, având în zona exploatată conţinuturi de aur de 6-8 g/t.
În ziua de 25 martie 2010, o echipă formată din I.L. Bereş, O. Chinţa, D. Iştvan, C. Kacsó, Tr. Minghiraş,
R. Mureşan, I. Pop, Z. Şomcutean, M. Todoran şi I. Vlaşin a cercetat şi cartat galeria cota +300 (fig. 79), aflată
pe acelaşi filon.
Este o galerie descendentă (lung. 14,3 m, denivelarea -6,3 m), pe culcuşul zonei filoniene, constituită din
cuarţ cu textură brecioasă, cu oxi-hidroxizi de fier proveniţi din alterarea piritei. Ea este în prezent în cea mai
mare parte umplută cu apă (fig. 80). Astfel de galerii sunt rare, întrucât ele colectează apa de infiltraţie, fiind
necesare eforturi mari pentru îndepărtarea acesteia. Este de presupus că cei care au deschis galeria +300 au
ştiut că ea nu va fi prea lungă şi nu va fi exploatată într-un răstimp mai îndelungat.
Galeria are o intrare largă (fig. 81), datorită faptului că filonul are un caracter dispers; acoperişul filonului
a fost explorat cu breşa scurtă de la intrare (fig. 82).
Cu prilejul cercetării din ziua de 25 martie 2010 au fost identificate, respectiv au fost marcate pe hartă şi
alte lucrări miniere din zonă: galeriile Lisibona, Leopold (fig. 83), Micşa, exploatarea de suprafaţă Aurum (fig.
84) etc., precum şi lucrările miniere de pe Dealul Cetăţii.
În cursul anului 2010 (23 şi 24 mai, respectiv 25 septembrie) a fost cercetată, de o echipă formată din O.
Chinţa, D. Iştvan, C. Kacsó, Tr. Minghiraş, B. Mureşan, R. Mureşan, M. Todoran şi R. Todoran, Mina Haiducilor18
(fig. 85), situată în versantul stâng al văii Seicina, în apropiere de localitatea suburbană Firiza.
Mina are două intrări situate în plan orizontal la o distanţă de 10 m una faţă de cealaltă. Una dintre intrări,
lăţ. 1,5 m, înălţ. 1 m (fig. 86) permite accesul în galeria orizontală superioară, uşor ascendentă, cu orientarea NVSE. Cealaltă intrare este reprezentată de un puţ, care are o deschidere de 3/5 m şi o adâncime de 7,5 m (fig. 87).
18 Această denumire este menţionată în perioada interbelică pe hărţile Societăţii „Petroşani”, care a evaluat
zona. Cercetări D. Iştvan.
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Galeria orizontală superioară (lung. 9,5 m, lăţ. medie 1,5 m, înălţ. între 1 şi 1,8 m) face joncţiunea cu puţul
la cota de -3,6 m. Pe aceeaşi direcţie, dar în partea diametral opusă punctului de joncţiune, pornită tot din
peretele puţului, se află o scurtă galerie, orientată de asemenea NV-SE (lung. 3 m, lăţ. 1 m, înălţ. 0,8 m), care se
închide în fund de sac. Ea pare să fi fost iniţial porţiunea terminală a galeriei orizontale, aceasta fiind împărţită
în două în urma săpării puţului.
Accesul în partea inferioară a minei se poate face doar prin puţ. Acesta are în marginea sud-vestică o
porţiune înclinată cu lungimea de 2 m, care este continuată de un pasaj vertical, ce se extinde până la cota -3
m. De la această cotă urmează un alt plan înclinat cu lungimea de 3 m, care coboară până la cota de -5 m. În
acest loc, laturile puţului se micşorează la 2,8/3 m. Printr-o altă săritoare negativă de 2,5 m se atinge podeaua
puţului, la cota de -7,5 m. Aici se află o acumulare în formă de movilă de material desprins de la suprafaţă, cu
înălţimea de 1,5 m, extinsă pe o porţiune de 1,5/6 m. Din acest loc se dezvoltă, pe direcţii diferite, două galerii.
Una dintre acestea (lung. 5, 5 m, lăţ. medie 2,5 m, înălţ 2 m) are direcţia SE-NV şi se închide în fund de sac. La
SV se găseşte o altă galerie, cu o primă porţiune (lung. 5 m, lăţ. 1,2 m, înălţ. max. 0,9 m) uşor descendentă. Din
ea se deschide, înspre NV, la cota de -8,7 m, o breşă (înălţ. 1 m, adâncimea estimată 2,5 m), care este rambleiată
cu material extras din galerii. La capătul acestei porţiuni de galerie a fost găsită, pe podea, o sapă extrem de
corodată, parţial exfoliată. Sapa a avut iniţial, foarte probabil, o formă triunghiulară, cu o nervură centrală
puternic reliefată pe faţa interioară şi un inel de înmănuşare dreptunghiular, lung. păstrată 22,2 cm (fig. 88). O
a doua porţiune a galeriei, cu aceeaşi lăţime şi înălţime, continuă în direcţia estică pe o lungime de 7,5 m (fig.
89). În capătul acestei porţiuni este prezentă o altă galerie rambleiată, care se deschide din peretele sudic. Tot
de aici porneşte o galerie cu direcţia NE-E (lăţ. 1,2 m, înălţ. 2 m), în prezent umplută cu apă, care a fost parcursă
de echipa de cercetare pe o lungime de 30 m, fără a fi fost atins capătul său (fig. 90). Pe această galerie au fost
observate scurte schimbări de direcţie, precum şi urme circulare de daltă în tavan şi pereţi. O a treia porţiune a
galeriei (lung. 5 m, lăţ. 1 m, înălţ. 0,8 m), cu direcţia SE-NV, este ascendentă şi revine la cota de –7,5 m. Adâncit
puternic în peretele nord-estic, la cca 0,3 m înălţime faţă de podea, se afla aici in situ (fig. 91) un dorn (lung 50,5
cm, gros. 1,9 cm), confecţionat dintr-o bară de fier cu secţiunea circulară (fig. 92), care a servit la fixarea unui
cablu sau frânghie de troliu, ce a fost folosit, foarte probabil, la scoaterea materialului, mai ales steril, din puţ.
Urmele de săpare ale unor găuri de mină manuale au fost observate în peretele nord-estic al puţului,
începând de la cota de -3,6 m. Aici sunt prezente găuri circulare de săpare, cu lungimea de 10-15 cm, precum şi
găuri pătrate, cu laturile de 10 cm, în care au fost fixate tropanele de susţinere a podurilor de lucru, de pe care
s-a realizat excavarea minereului. Alte urme circulare au fost sesizate în peretele puţului, la intrarea în galeria
sud-vestică de 5 m. Găuri similare se găsesc şi în galeria cu apă. În zona peretelui în care s-a descoperit dornul
se află şi o interesantă urmă de exploatare manuală, şi anume o gaură cu diametrul de 1,7 cm, care prezintă pe
margini două şănţuiri dispuse diametral opus una faţă de cealaltă (fig. 93).
În cadrul Minei Haiducilor se sesizează mai multe etape de exploatare sau de explorare. Lucrarea cea
mai veche este galeria orizontală superioară, care urmăreşte o zonă de silicifiere, pe alocuri cu brecifieri şi
cuiburi de cuarţ, uneori cu mici geode. Prin galerie se ajunge la un abataj, de unde s-a efectuat exploatarea
unei mineralizaţii până la suprafaţă, pe o lungime de 4-5 m. Această lucrare prezintă urme de găuri de mină
manuale, cruste de sulfaţi secundari, tavan cu profil rotunjit şi resturi lemnoase, probabil de armături. Prin puţ
s-a exploatat, de asemenea, mineralizaţia. În partea sa inferioară au fost executate galerii de cercetare.
Pe Valea Seicina au fost cercetate alte două galerii, aflate în aval de Mina Haiducilor. Pe versantul drept al
văii se află o galerie executată direcţional pe o şuviţă subţire de cuarţ, aşa-numita Galeria 5 (fig. 94). Galeria a
fost săpată în două etape. Primei etape îi corespunde o porţiune cu profil mai îngust, lipsită de urme de găuri
de mină manuale (fig. 95). Porţiunea a doua prezintă astfel de urme (fig. 96) şi are un profil mai mare (fig. 97).
Pe versantul stâng al văii, vizavi de lucrarea mai înainte menţionată, se află o altă galerie, aşa-numita Galeria
4, (fig. 98), executată, probabil, pentru cercetarea aceleiaşi mineralizaţii. În galerie este prezent un strat gros
de mâl roşcat, până la 0,60-0,80 m (fig. 99), ce provine din apele de infiltraţie descendente, care determină
alterarea sulfurilor şi depunerea lor sub formă de oxi-hidroxizi de fier la intrarea în spaţiile aerate artificiale.
Este evident că aceste depozite sunt cele ce au dat şi denumirea Văii Roşii, în care se varsă Valea Seicina. În
capătul Galeriei 4 rocile devin instabile (argilizate mai intens), aici conservându-se şi armături vechi de lemn
şi ţevi de fier (fig. 100).
Galeria Ioachim-orizontul de bază are intrarea situată pe platoul de la clădirile administrative ale Minei
Herja, la cota +310 m (fig. 101). Galeria de bază (fig. 102) a fost executată până la m 500 înainte de 1926.
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Deschiderea ei a continuat până în 1929, când s-a dat în folosinţă puţul de 350 m adâncime. Galeria a fost
cercetată, la data de 10 octombrie 2006, de o echipă formată din I. Bud, F. Merşei şi Tr. Minghiraş.
*
În galeriile miniere din zona oraşului Baia Mare au fost cercetate şi s-au exploatat mineralizaţii ce aparţin
Districtului metalogenetic Baia Mare din Subprovincia metalogenetică asociată magmatismului neogen
din Carpaţii Orientali19. Acest district metalogenetic este cea mai importantă acumulare metalogenetică din
Carpaţii Orientali şi din Europa.
În cadrul acestui district metalogenetic sunt individualizate trei câmpuri metalogenetice: 1. Racşa-IlbaBăiţa, 2. Săsar-Dealul Crucii, 3. Herja-Poiana Botizii. În cadrul fiecărui câmp metalogenetic s-au individualizat
mai multe structuri cu individualitate structurală marcantă, care pot fi denumite şi zăcăminte.
Cea mai mare parte a galeriilor investigate de pe teritoriul municipiului Baia Mare aparţin Câmpului
metalogenetic Săsar-Dealul Crucii, care este situat între Valea Băiţei şi Valea Firizei, având următoarele
structuri:
1. Structura Sofia – cuprinde un grup de filoane, care au avut în centrul structurii concentraţii ridicate de
aur (filoanele X şi XXV). Filoanele principale au lungime de 700-1.500 m, grosime de 0,1-3,5 m, direcţie NNESSV şi dezvoltare pe verticală de 500 m. Filonul Ioan (exploatat de la suprafaţă amonte de galeria Sofia +290)
aparţine grupului estic de filoane. Din această structură fac parte şi filoanele din Dealul Cetăţii (galeria Dealul
Cetăţii).
2. Structura Valea Roşie – este constituită din mai multe filoane principale cu direcţie NNE-SSV, lungime
de 1.200-1.500 m, grosime 0,5-2,5 m, precum şi din mai multe filoane secundare diagonale (printre care şi Petru
şi Pavel). Filoanele principale au avut aur liber pe un etaj de 400 m, iar aurul inclus în sulfuri s-a dezvoltat
pe un etaj de 500 m. În partea sudică există un grup de filoane scurte, cu poziţie diagonală şi cu un etaj de
dezvoltare a mineralizaţiei aurifere redus (sub 200 m). În această structură au fost investigate galeriile Petru şi
Pavel superior (+380 m), Petru şi Pavel inferior (+ 345 m), „Puţul Verde”, galeria transversală Valea Roşie vest
(+400 m) şi galeria Delius.
3. Structura Borzaş (Valea Borcutului) – este constituită dintr-o mineralizaţie dispersă de tip stokwork,
cu dimensiunea în plan de 250x75 m, în spaţiul unor filoane aurifere cu conţinuturi mai ridicate de aur. Etajul
aurifer se dezvoltă pe o adâncime de 200 m.
4. Structura Wilhelm (Valea Borcutului). Se dezvoltă în dacitele de Ulmoasa din cursul superior al Văii
Borcutului. Este constituită din două grupuri filoniene: Wilhelm (filoane cu un etaj de cuarţ aurifer de 250 m)
şi Complex (filoane cu lungime de 100-600 m, grosime 0,3-0,5 m, cu mineralizaţie plumbo-zinciferă).
5. Structura Aurum (Valea Borcutului). Este constituit din filonul principal Aurum (700 m lungime,
grosime medie 2,0 m, etaj total de mineralizare de 700 m, din care cca 300 m a avut etajul aurifer) şi mai multe
filoane secundare. În partea sudică s-au exploatat mineralizaţii disperse de tip stokwork.
6. Structura Simion-Trei Stejari (Valea Borcutului). Este constituită din 2 grupuri filoniene: Bartoş-Iojica
la nord, din care fac parte cca 30 de filoane plumbo-zincifere şi sistemul filonian Simion la sud, constituit din
12 filoane plumbo-zincifere, ce se dezvoltă pe o suprafaţă de 0,6 x 0,3 km.
7. Structura Adam-Cremenea (Valea Borcutului). Este situată la vest de structura Borzaş şi la sud de
structura Aurum. Cuprinde mai multe filoane scurte (lungime 150-200 m), cu grosime de 0,4-4,2 m, etajul
mineralizaţiei de cuarţ aurifer fiind de cca 300-400 m.
8. Structura Dealul Crucii – este constituită din filonul Principal, cu grosime de 1-8 m, lungime exploatată
de 800 m, care prezintă mai multe ramuri de culcuş şi de acoperiş. Filonul Principal are cel mai mare etaj de
dezvoltare al mineralizaţiei aurifere din Districtul metalogenetic Baia Mare -600 m, etajul total de mineralizare
verificat fiind de cca 1.000 m. În cadrul acestei structuri au fost cercetate „Galeria de Fum” (+450 m), galeria
Valea Vicleanu (+353 m), „Galeria de apă” din Valea Amadei (+330 m), Puţul Nou şi galeria Lobkowitz (+232 m).
9. Structura Firiza (Firiza-Valea Neagră). Mineralizaţiile din această structură au fost exploatate până în
anul 1892, acestea grupându-se în 3 grupuri filoniene: Seicina-Valea Roşie cu un etaj de cuarţ aurifer de 50-80 m,
19 Sinteza datelor cu privire la mineralizaţia din zona Baia Mare a fost realizată de D. Iştvan, pe baza cercetărilor
personale şi a informaţiilor bibliografice, în principal Popescu 1986; Mârza 1999; S.C. IPEG Maramureş
S.A Baia Mare, S.C Prospecţiuni S.A Bucureşti, Sinteza datelor geologice, geochimice şi geofizice din aria
munţilor Oaş-Gutâi-Ţibleş, 1999 (ms.).
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Valea Neagră cu filoane mineralizate cu plumb, zinc, cupru+/-aur, argint, şi Valea Jolobodi. Aici au fost
cercetate Mina Haiducilor, Galeria 4 şi Galeria 5.
Câmpul metalogenetic Herja-Poiana Botizii este reprezentat pe teritoriul oraşului Baia Mare doar de
Structura Herja, o unitate tectonică ridicată de fliş paleogen străbătut de intruziuni magmatice. Corpul intruziv
principal are dimensiuni de 250x300 m şi este situat între filoanele Şălan (10) şi Clementina (60). Zăcământul
Herja cuprinde cca 250 filoane şi ramuri secundare, dezvoltate într-un spaţiu redus (1,0x0,75 km). Filonul
principal este Şălan, cu lungimea de 950 m şi grosimea medie de 0,40 m. Faţă de acest filon se individualizează
un grup nordic de filoane (lungime 350-900 m, grosime 0,2-0,4 m, mineralizaţia având un etaj de dezvoltare
de 400 m). Grupul sudic de filoane este constituit din filoane cu lungimea de 300-1.500 m. Filonul principal
este Clementina, cu o lungime de 1.500 m, grosime 0,20-0,45 m, cu o dezvoltare pe verticală de cca 1.000 m.
Mineralizaţiile din structura Herja sunt plumbo-zincifere, cu concentraţii ridicate de argint şi stibiu la partea
superioară. Aici au fost investigate galeriile de la oriz. +510 m, Matei (+480 m), Ioachim (+310 m), iar în
versantul dinspre Chiuzbaia, Mina Piticilor20
*
Mineritul medieval şi modern de la Baia Mare a fost prezentat în ultimii ani în numeroase lucrări21. Sursele
de informare pentru aceste lucrări le-au constituit în principal studiile mai vechi, majoritatea întocmite la
cumpăna dintre secolele XIX şi XX, respectiv datele extrase din documentele de arhivă. Cercetările arheologice
întreprinse în mai multe lucrări miniere aflate pe teritoriul oraşului completează în mod substanţial
cunoştinţele noastre despre locurile de exploatare a minereurilor, metodele şi tehnicile de lucru folosite,
uneltele întrebuinţate etc. Fără îndoială, aceste cercetări se află încă într-un stadiu incipient. Deocamdată, neam propus o repertoriere cât mai precisă a diferitelor obiective şi parcurgerea unora dintre ele. Va trebui întrun viitor cât mai apropiat realizat un nou proiect de cercetare a lucrărilor miniere, eventual cu o participare
internaţională, în cadrul căruia ar urma să conlucreze echipe multidisciplinare de specialişti, după modelul
celui deja folosit în cercetarea relicvelor montane de la Roşia Montană22. În acest fel ar putea fi aprofundată
cercetarea unor monumente industriale de mare valoare, care au dat oraşului Baia Mare şi împrejurimilor sale
un aspect deosebit şi o largă notorietate. În acelaşi timp, aceste monumente trebuie conservate şi întroduse
într-un circuit de vizitare. În acest sens, propunerile formulate în cadrul proiectului PIMM (vezi mai sus) îşi
păstrează valabilitatea.
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Montanarchäologische Forschungen in Baia Mare (I.)
(Zusammenfassung)
Die Verfasser beschreiben und fotographisch sowie kartographisch dokumentieren mehrere kürzlich
wiederentdeckte und erforschte mittelalterliche und neuzeitliche Bergwerke (Stollen, Schächte, Pingen), die
sich in Baia Mare, bzw. in der unmittelbaren Umgebung der Stadt befinden.
Die montanarchäologischen Forschungen ergänzen wesentlich unsere Kenntnisse über die Stellen wo die
Erzförderung stattfand, über die Arbeitsmethoden, über die benutzten Arbeitsgeräte u.s.w.
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Fig. 1. Harta oraşului Baia Mare cu principalele zone de exploatări miniere.
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Fig. 2. Galeria +450 m. Plan şi profil.

Fig. 3. Galeria +450 m. Intrarea (foto C. Kacsó).
Fig. 4. Escavări de suprafaţă pe filonul Principal
din Dealul Crucii (foto Tr. Minghiraş).

Fig. 5. Galeria +450 m. Deschidere în tavanul
galeriei (foto C. Kacsó).

Fig. 6. Galeria +450 m. Porţiune
de galerie (foto C. Kacsó).

Fig. 7. Galeria +450 m. Porţiune
de galerie (foto Tr. Minghiraş).

Fig. 8. Galeria +450 m. Punctul de joncţiune
a galeriilor 1 şi 2 (foto C. Kacsó).
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Fig. 9. Galeria +450 m. Treaptă de lemn în galeria 1
(foto C. Kacsó).

Fig. 10. Galeria +450 m. Tropan
(foto Tr. Minghiraş).

Fig. 11. Galeria +450 m. Rest de pasaj
suspendat (foto Tr. Minghiraş).

Fig. 12. Galeria +450 m. Pilieri de susţinere
a tavanului din blocuri stivuite (foto Tr. Minghiraş).

Fig. 13. Galeria Lobkowitz. Intrarea
(foto Tr. Minghiraş).
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Fig. 15. Galeria Lobkowitz. Porţiune de galerie
nearmată (foto C. Kacsó).

Fig. 14. Galeria Lobkowitz. Porţiune
de galerie armată cu piatră zidită
(foto Tr. Minghiraş).

Fig. 17. Galeria Lobkowitz. Partea
superioară a puţului Werner
(foto Tr. Minghiraş).

Fig. 16. Galeria Lobkowitz. Partea
superioară a puţului Werner
(foto Tr. Minghiraş).

Fig. 18. Galeria Lobkowitz. Porţiune
de galerie veche (foto Tr. Minghiraş).
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Fig. 19. Galeria Lobkowitz. Porţiune
de galerie veche (foto C. Kacsó).

Fig. 21. Galeria Lobkowitz. Porţiune din tronsonul
galerie Nordul Mare (foto C. Kacsó).

Fig. 20. Galeria Lobkowitz. Punctul de joncţiune
a galeriilor 1 şi 2 (foto C. Kacsó).

Fig. 22. „Galeria de Apă”. Intrarea (foto C. Kacsó).

Fig. 23. „Galeria de Apă”. Grilaj metalic (foto C. Kacsó).
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Fig. 24. „Puţul Nou”. Plan şi profil.
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Fig. 26. „Puţul Nou”. Vedere din sala inferioară
(foto Tr. Minghiraş).

Fig. 25. „Puţul Nou”. Partea superioară
(foto Tr. Minghiraş).

Fig. 29. Galeria Petru şi Pavel superior. Intrarea
(foto Tr. Minghiraş).
Fig. 27. „Puţul Nou”. Pereţii puţului
cu urme de lucrare cu dalta
(foto Tr. Minghiraş).

Fig. 30. Galeria Petru şi Pavel superior.
Porţiune de galerie (foto C. Kacsó).
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Fig. 28. Galeria Petru şi Pavel superior. Plan şi profil.

Fig. 31. Galeria Petru şi Pavel superior.
Porţiune de galerie (foto C. Kacsó).

Fig. 32. Galeria Petru şi Pavel superior.
Porţiune de galerie (foto C. Kacsó).

Fig. 34. Galeria Petru şi Pavel superior.
Porţiune de galerie (foto C. Kacsó).
Fig. 33. Galeria Petru şi Pavel superior.
Porţiune de galerie (foto Tr. Minghiraş).

Fig. 36. Galeria Petru şi Pavel superior.
Porţiune de galerie (foto Tr. Minghiraş).
Fig. 35. Galeria Petru şi Pavel
superior. Breşă (foto Tr. Minghiraş).
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Fig. 37. Galeria Petru şi Pavel superior.
Sapa de fier in situ (foto Tr. Minghiraş).

Fig. 38. Galeria Petru şi Pavel superior.
Punctul de joncţiune a galeriilor
(foto Tr. Minghiraş).

Fig. 39. Galeria Petru şi Pavel superior.
Porţiune de galerie (foto Tr. Minghiraş).

Fig. 40. Galeria Petru şi Pavel superior.
Obiect de lemn (foto Z. Şomcutean).

Fig. 41. Galeria Petru şi Pavel superior. Sapa
de fier înainte de restaurare (foto M. Luca).
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Fig. 43. Galeria Petru şi Pavel inferior. Plan şi profil.
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Fig. 44. Galeria Petru şi Pavel inferior. Intrarea
(foto C. Kacsó).
Fig. 42. Galeria Petru şi Pavel superior. Sapa
de fier după restaurare (foto Z. Şomcutean).

Fig. 45. Galeria Petru şi Pavel inferior. Porţiune
de galerie imediat după intrare (foto C. Kacsó).

Fig. 46. Galeria Petru şi Pavel inferior. Abataj
(foto Tr. Minghiraş).

Fig. 47. Galeria Petru şi Pavel inferior. Abataj
(foto C. Kacsó).

Fig. 48. Galeria Petru şi Pavel inferior. Porţiune
descendentă (foto C. Kacsó).
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Fig. 49. Galeria Petru şi Pavel inferior.
Puţul (foto Tr. Minghiraş).

Fig. 50. Galeria Petru şi Pavel inferior.
Porţiune din galeria inferioară
(foto Tr. Minghiraş).

Fig. 51. Galeria Petru şi Pavel inferior. Bârne din
galeria inferioară (foto Tr. Minghiraş).

Fig. 52. Galeria Petru şi Pavel inferior.
Porţiune din galeria inferioară
(foto Tr. Minghiraş).

Fig. 53. Galeria Petru şi Pavel inferior.
Porţiune din galeria inferioară
(foto Tr. Minghiraş).

322

Fig. 55. Galeria Delius. Plan şi profil.
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Fig. 56. Galeria Delius. Intrarea (foto C. Kacsó).

Fig. 54. Galeria Petru şi Pavel inferior.
Gaură de şpiţ (foto Tr. Minghiraş).

Fig. 58. Galeria Delius. Porţiune de galerie
(foto C. Kacsó).

Fig. 57. Galeria Delius. Porţiune
de galerie (foto C. Kacsó).

Fig. 59. Galeria Delius. Capătul
galeriei (foto C. Kacsó).
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Fig. 61. Puţul de aeraj nr. 2 de pe galeria Svaiczer. Plan şi profil.
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Fig. 62. Puţul de aeraj nr. 2 de pe galeria Svaiczer.
Intrarea (foto C. Kacsó).

Fig. 60. Ic de fier găsit în apropierea
galeriei Delius (foto Z. Şomcutean).

Fig. 65. „Galeria Dumitru Iştvan”.
Porţiune descendentă
(foto Tr. Minghiraş).
Fig. 64. „Galeria Dumitru Iştvan”. Intrarea
(foto Tr. Minghiraş).

Fig. 66. „Galeria Dumitru Iştvan”. Gaură de mină
(foto Tr. Minghiraş).
Fig. 67. „Galeria Dumitru Iştvan”.
Capătul galeriei (foto Tr. Minghiraş).
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Fig. 63. „Galeria Dumitru Iştvan”. Plan şi profil.
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Fig. 68. „Puţul Verde”. Plan şi profil.
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Fig. 69. „Puţul Verde”. Intrarea
(foto Tr. Minghiraş).

Fig. 70. „Puţul Verde”. Primul tronson
(foto Tr. Minghiraş).

Fig. 71. „Puţul Verde”. Al doilea
tronson (foto Tr. Minghiraş).

Fig. 72. „Puţul Verde”. Al treilea
tronson (foto Tr. Minghiraş).

Fig. 74. „Puţul Verde”. Resturi
de susţineri de lemn (foto Tr. Minghiraş).
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Fig. 75. Galeria Sofia. Intrarea
(foto Tr. Minghiraş).

Fig. 73. „Puţul Verde”. Abatajul
(foto Tr. Minghiraş).

Fig. 77. Galeria Dealul Cetăţii. Porţiune de galerie
(foto C. Kacsó).

Fig. 76. Galeria Sofia. Porţiune
de galerie (foto Tr. Minghiraş).

Fig. 78. Galeria Dealul Cetăţii. Porţiune
de galerie cu prăbuşiri (foto C. Kacsó).
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Fig. 79. Galeria Alexandru. Plan şi profil.

Fig. 80. Galeria Alexandru. Porţiune de galerie
(foto C. Kacsó).

Fig. 81. Galeria Alexandru. Intrarea
(foto Tr. Minghiraş).
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Fig. 82. Galeria Alexandru. Breşa de la intrare
(foto C. Kacsó).

Fig. 83. Mina Leopold. Intrarea (foto C. Kacsó).

Fig. 86. Mina Haiducilor. Intrarea A
(foto Tr. Minghiraş).

Fig. 84. Excavaţia de suprafaţă Aurum
(foto Z. Şomcutean).

Fig. 87. Mina Haiducilor. Intrarea B
(foto Tr. Minghiraş).
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Fig. 85. Mina Haiducilor. Plan şi profil.
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Fig. 88. Mina Haiducilor. Sapă de fier
(foto Z. Şomcutean).

Fig. 89. Mina Haiducilor. A doua
porţiune a galeriei (foto Tr. Minghiraş).

Fig. 90. Mina Haiducilor. Porţiune
de galerie inundată (foto Tr. Minghiraş).

Fig. 91. Mina Haiducilor. Dornul in situ
(foto Tr. Minghiraş).

Fig. 92. Mina Haiducilor. Dorn
(foto Z. Şomcutean).
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Fig. 93. Mina Haiducilor. Gaură
de mină (foto Tr. Minghiraş).

Fig. 94. Galeria 5. Intrarea
(foto Tr. Minghiraş).

Fig. 96. Galeria 5. Gaură de mină
(foto Tr. Minghiraş).

Fig. 95. Galeria 5. Prima porţiune
(foto Tr. Minghiraş).

Fig. 97. Galeria 5. A doua porţiune
(foto Tr. Minghiraş).
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Fig. 98. Galeria 4. Intrarea (foto Tr. Minghiraş).

Fig. 99. Galeria 4. Porţiunde galerie
(foto Tr. Minghiraş).

Fig. 101. Galeria Ioachim-orizontul de bază. Intrarea
(foto Tr. Minghiraş).

Fig. 100. Galeria 4. Resturi de vechi
armături (foto Tr. Minghiraş).

Fig. 102. Galeria Ioachim-orizontul de bază.
Porţiune de galerie (foto Tr. Minghiraş).
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