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PATRIMONIUL VIZIBIL ESTE INVIZIBIL. ZONA MINIERĂ BRAD, ȚARA 
ZARANDULUI.

Gabriela Pașcu*

Fig. 1. Hartă regiune/ Map of the region (sursă: google earth). 1.1. Hartă regiune Brad/ Map of the Brad region

Abstract
This paper studies the Țara Zarandului and 

especially Brad area from the perspective of industrial 
– mining heritage. The Romanian mining heritage, it’s 
in a continuous debate for more than 10 years. Țara 
Zarandului and especially Brad area are one of the 
most important gold mining areas from the country; its 
exploitation started from the ancient roman times and 
dramatically stopped in 2005 (traces of all this different 
periods can still be seen). This article aims to point out the 
heritage importance and potential of the establishments, 
concentrating on the city of Brad. In the paper are 
presented the: settlements birth, based on the mining 
exploitation contribution; settlements development – in 
the different historical steps; heritage present state; and 
suggestions about the future revaluation. 

Searching strategies and identity it’s a difficult pro-
cess, but it’s the first step for a possible redevelopment. 
The purpose of the article is to make the heritage really 
visible and to encourage the awareness of its potential.

Keywords: mining industrial heritage, urban 
development, industrial architecture Brad, Țara 
Zarandului, Romania

Patrimoniul industrial minier, subiect contro-
versat al României ultimilor ani, incepe sa fie 

„redescoperit”, din păcate, numai în urma unor atacuri 
brutale la identitatea lui. Zonele miniere aurifere ale 
României sunt într-o continuă dispută, între compani-
ile canadiene și americane. Cazul Roșia Montană, zonă 
valoroasă pentru ceea ce înseamnă minerit românesc, a 
intrat sub lupa specialiștilor, în special in momentul în 
care a fost amenințată. În acest context, lucrarea, își do-
rește să prezinte o zonă de o efervescență deosebită, in 
ceea ce privește istoria mineritului transilvănean – zona 
Zarandului și Bradul, ca așezare principală de referință. 
Acest teritoriu a fost ales din două motive deosebit de 
importante: importanța patrimonială a locației și inte-
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resul firmelor canadiene pentru dezvoltarea unor noi 
exploatări în aceste locații1. Prin urmare atenția noastră 
trebuie să sporească, în ceea ce înseamnă distrugerea 
valorilor patrimoniale și naturale.

Țara Zarandului și Bradul au fost prezentate de 
specialiști: geografi, istorici, etnografi și etnologici, 
întodeauna ca fiind un spațiu și un teritoriu, bine delimitat 
și definit în spațiu și timp. „Zarandul e o țară, Țara 
Zarandului, cum e numită din vremurile îndepărtate 
pe scara timpului,..., ca și Bradul, e o cetate naturală, 
înconjurată de munți, străbătută de râuri și văi, care 
curg printre dealuri...”2. E o „cetate” naturală a tradiției, 
a istoriei și a spiritului. Cuprinde teritorii aparținând 
a trei județe: Arad, Hunedoara și Alba. Ca și suprafață 
este asemănătoare cu Maramureșul, dar mult mai puțin 
cunoscută. Este locuită în principal de moți, cei crișeni și 
cei arieșeni. Este alcătuită din mai multe așezări urbane 
și rurale, dar principalul centru economic este orașul 
Brad. Acest teritoriu se bucură de o deosebită bogăție în 
ceea ce privește peisajul natural, tradițiile și arhitectura 
tradițională. Un element comun al multor așezări din 
regiune fiind caracterul industrial – minier. (Fig 1, 1.1)

Istoric – formarea așezărilor
Aurul, în special, a permis dezvoltarea în acest 

teritoriu încă din cele mai vechi timpuri.
„... în perioada de trecere de la neolitic la 

epoca bronzului, zona Crișului Alb,... a fost intens 
populată,..., existau aici așezări umane aparținând 
culturii Coțofeni....”3 S-au descoperit diverse mărturii 
în localitațile: Ribicioara, Crăciunești și Crișcior. Cele 
mai vechi date referitoare la exploatarea aurului sunt 
moștenite de la Herodot în cartea a IV a. Darius Hitaspes, 
regele perșilor a început războiul cu sciții în anul 513 
î.e.n. pentru aurul din Munții Apuseni. În prima etapă 
din epoca târzie a bronzului, pe malurile Crișului Alb, 
aurul era obținut prin spălarea nisipului din aluviunile 
provenite prin spargerea rocilor vulcanice. Următoarea 
etapă a constat în prelucrarea terenului de la suprafață 
cu unelte de piatră. Mărturie stau descoperirile arheologice 
din zona Musariu și Carăci. În lucrarea Getica, este 
specificat faptul că spre sfârșitul epocii bronzului, Dacia, 
era centrul de fabricare a brățărilor de aur cu doua spirale 
1 Declarație prefect Hunedoara, Sorin Vasilescu: „Nu este vorba despre 
o fostă exploatare, ci despre una nouă. Zăcământul de la Rovina conține 
cantități importante de aur și cupru, 120 de tone de aur și 100.000 de tone 
de cupru. Canadienii de la Samax, o firmă românească cu capital canadian, 
au făcut prospecțiunile necesare și au găsit cantități importante de aur 
și cupru, dânșii dorind exploatarea acestor zăcaminte. Exploatarea de la 
Rovina se va găsi pe raza a trei comune: Crișcior, Bucureșci și Buceș și va fi o 
investiție de mare amploare, pe parcursul a 20 de ani se va investi între 850 
de milioane de dolari și 1,2 miliarde de dolari, cu crearea a 600 de locuri 
de muncă în exploatarea propriu-zisă și încă 1.400 de locuri în servicii.” 
http://adevarul.ro/economie/afaceri/carpathian-gold-vrea-deschida-
trei-exploatari-aur-cupru-hunedoara-1_513df12000f5182b85f51088/
index.html
2 Neag, R., Monografia Municipiului Brad, Editura Corvin Deva, Brad, 2004.
3 Ibid.

răsucite în sens invers acelor de ceasornic și răspândite 
prin comerț în teritoriul unde astăzi sunt: Danemarca 
și Suedia. Din această regiune, aurul era exportat fie 
în formă brută, fie ca și obiecte de lux și podoabe. „Din 
studiile efectuate de specialiștii în domeniu, rezultă că 
Dacia, și, în primul rând, vestitul Triunghi Aurifer, era 
principalul centru aurifer al Europei, cel mai important 
tezaur al continentului”4.

Perioada romană a intensificat și organizat 
exploatarea aurului în acest teritoriu. Chiar înainte de 
finalizarea cuceririi, romanii au numit un inspector 
al minelor – procurator aurarium, în Munții Apuseni. 
Zlatna, devine centrul mineritului roman. Totodată, 
datorită suprafețelor aurifere importante, subprocurori au 
fost numiți la Țebea, Baia de Criș și Abrud. Romanii au 
folosit sistemul exploatării prin galerii, cu o tehnică 
avansată de consolidare a acestora, prin stâlpi înfipți în 
pamânt. În zona Brad, principalele centre de extracție 
erau Ruda (Ruda Brad), o intrare în minele romane 
putând fi văzută și în prezent (Fig 2). Acestea aparțineau 
din punct de vedere administrativ de Zlatna (Ampelum), 
dar comunicau mai bine cu exploatările din zona Valea 
Mureșului și Micia. Printre principalele așezări miniere 
romane sunt: Fizești, Crăciunești, Băița, Câinelu de Sus, 
Hărțăgani.

Băița, a fost un centru minier important din 
valea Mureșului. În această zonă, spre deosebire de 
exploatările dacice – cel mai des de suprafață, s-a 
exploatat în sistem – galerii (Sfredel, Cornet, Runcu, 
Trestia, Căian, Hărțăgani, Câinelu de Sus). „În această 
zonă s-au descoperit: țigle, mozaicuri, urme de picturi 
murale, un opaiț cu ștampila MVRRI, conducte de apă, 
un tezaur monetar, vase diferite, unelte de minerit 
(pisăloage, râșnițe). La Trestia, după Teglas, s-ar fi 
descoperit în galerii schelete de sclavi mineri în lanțuri. 
La Câinelu de Sus, sunt urme de mine romane pe toate 
dealurile din jur,.... La Hărțăgani, s-au identificat numai 
urme de exploatare,...”5.

În zona Brad, s-au descoperit vase, opaițuri și 
monede folosite de mineri. Galeriile aveau de obicei, 
trepte tăiate în stâncă și erau lungide câteva sute de metrii. 
De exemplu, la mina Sf. Ana, unde existau două galerii, 
una era lungă de 180 m, iar cealaltă de 650 m. Ambele 
erau joase ca înălțime 0,6 -0,7 m, ceea ce demonstrează 
că lucrau în special sclavi de statură medie și culcați. 
Astfel de descoperiri s-au făcut la Ruda, Valea Arsului, 
Mesteacăn și Țebea. La Baia de Criș, conform datelor 
arheologice, s-au găsit pe locul ocupat astăzi de actuala 
comună - locuințele minerilor.

La Carăci și de-a lungul văii Crișului, urmele 
arheologice ale fostelor așezări miniere sunt foarte 
numeroase. S-au descoperit deasemenea: vase romane, 
statui miniere (aflate la muzeul din Deva) și cel mai vechi 

4 Pârvan, V., Getica, Editura Meridiane, București, 1982.
5 Neag, R., Monografia Municipiului Brad, Editura Corvin Deva, Brad, 2004.
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Fig. 2. Galerie romană Musariu/ Roman exploitation Musariu Fig. 3. Biserica Musariu – Asociația 12 Apostoli/ 
Musariu church – Asociația 12 Apostoli

ciocan minier. 
Ribița – urme de exploatări în stâncă și spălători 

de aur.
Stănija – s-au descoperit urme de exploatări pe 

Dealul Ungurului, vârful Fericeaua, Dealul Măgura, Valea 
Coacăzelor. După retragerea romanilor (retragerea au-
reliană) din Dacia, însemnătatea orașelor scade, această 
perioadă fiind caracterizată printr-un proces puternic 
de ruralizare, diminuindu-se conform anumitor specia-
liști și exploatarea aurului.

Așezările din această zonă, în perioada anilor 1000 
– 1100, făceau parte din categoria de sate de munte, 
risipite, „ ...pe un teritoriu cu diferite întinderi, alcătuite 
din vetre așezate parcă aleator. E doar o impresie, căci 
acest tip de așezare își are logica sa: fiecare familie și-a 
întemeiat o casă pe un teren proprietate moștenită sau 
dobândită, în funcție de anumite preferințe.”6 Accesul de 
la o casă la alta, nu era deloc ușor, facându-se pe poteci 
bătătorite de om, iar distanțele puteau fi semnificative: 
o vale, un pârâu sau chiar un deal. Totodată nu exista o 
distincție clară între vatra satului și hotar. Prima interesul 
individual, până la dezvoltarea celui colectiv urmând să 
mai treacă o vreme. În acest context, se dezvoltă totuși 
un sistem de organizare, destul de clar – obștile sătești, 
forme primare de organizare socială.

Istoric– evoluția așezărilor
Primele cetăți medievale au apărut ca urmare a 

înfiripării societății feudale și a diminuării numărului de 
țărani liberi. Bradul, un mic sat, în perioada respectivă, se 
bucura totuși de o viață economică și socială în creștere, 
ceea ce a dus la nevoia de noi terenuri pentru agricultură 
și pășunat.Prin urmare pădurile ce coborau o dată 

6 Neag, R., Monografia Municipiului Brad, Editura Corvin Deva, Brad, 2004.

până la lunca Crișului și a Luncoiului, au fost defrișate, 
punându-se bazele unor noi așezări numite crânguri. 
„Prin înmulțirea populației și fărămițarea proprietății, 
oamenii au fost siliți să găsească noi terenuri pentru 
așezări. Acestea nu se puteau găsi decat la munte, unde 
prin tăierea de păduri se obținea la început o poiană, 
în care se stabilea o familie, mai întâi temporar, sub 
formă de măietoare, iar mai târziu, devenea o locuință 
permanentă. Astfel, măietorile, care sunt la început simple 
poieni, create prin defrișarea pădurilor, după un timp 
oarecare devin crânguri cu populație stabilă, rămânând 
să se găsescă alte locuri pentru măietori”7.

În funcție de acumularea de terenuri și de alte bunuri 
(turme, cirezi, moșii), are loc un proces de stratificare 
în cadrul obștilor sătești, apărând astfel o aristrocrație 
feudală. Cel mai vechi voievod din zona Brad, a fost Ioan 
de Brad, provenit din familia Brady, familie ce a dat chiar 
și un mitropolit al Ardealului (1628 - 1640). La începutul 
secolului XVI, cele mai importante așezări sunt: Baia de 
Criș (69 capi de familie - oraș); Băița (14 iobagi și 2 zilieri 
- târg), Rișca (46 de capi de familie iobagi); Valea Brad 
(39 de capi de familie iobagi); Bucureșci (32 de capi de 
familie iobagi). Unii iobagi, se ocupau în această perioadă 
pe lângă agricultură și cu mineritul. Există cronici ce 
prezintă o diminuare a exploatării miniere în zonă, dar 
chiar și în acest context progrese au fost înregistrate. 
Familia Bathory ce a stăpânit o lungă perioadă această 
zonă era preocupată de exploatarea aurului, argintului 
și aramei. Un raport din 1585 al Baronului de Austria 
– Felician Herbestein către Ștefan Bathory, prezentând 
situația mineritului în zonă8, demonstrează că într-o 
7 Ibid.
8 „Lângă satul Ruda, la o jumătate de milă de Ruda, am văzut o mină de 
aur, care se exploatează acuma <și care e>” a serenisimului principal al 
Transilvaniei, cum însă vâna aceasta e foarte subțire și scurtă, iar piatra 
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anumită măsură exploatarea minieră s-a redus, dar 
nu a încetat. Există posibilitatea ca această concluzie 
să rezulte și din faptul că de la retragerea romanilor și 
până în secolul XVII, informațiile sunt reduse și laconice. 
Dovadă, totuși a progreselor, realizate în această perioadă 
este descoperirea unui vagonet de lemn, pentru minerit. 
Acest vagonet este expus la Muzeul Tehnic al Căilor 
Ferate din Berlin, fiind considerat printre cele mai vechi 
mijloace de rulat pe șine.9 O copie a acestuia poate fi 
văzută la Muzeul Aurului din Brad.

Alungarea turcilor în 1683, a condus la îndreptarea 
atenției austriecilor asupra Transilvaniei, datorită bogă-
ției și importanței sale strategice și începutul dominației 
habsburgice. Un prim impuls dat exploatării aurifere are 
loc în 1701, când a fost reînființată monetăria de la Alba 
Iulia și a fost reorganizat Oficiul pentru Schimbul Auru-
lui (Abrud).10 Toate acestea au dus la impulsionarea ex-
ploatării aurului în regiune. Un al doilea impuls, a fost 
dat în 1722, când împăratul Carol al VI a luat sub protec-
ția sa populația minieră. Se încurajează deschiderea de 
noi mine și continuarea exploatării în cele vechi. Totoda-
tă în urma unor decrete, începând cu anul 1752, anumite 
mine încep să fie scutite de „robotă” (ex: mina Ruda – 
pe opt ani, minele din Crișcior – pentru trei ani). O dată 
cu creșterea activității miniere,în rândul muncitorilor, au 
început să aibă loc abuzuri. Rețineri de salarii, prefera-

de pe margine <e> de așa fel că din cauza tăriei ei nu poate fi desfăcută în 
bucăți nici cu fierul și nici cu ajutorul focului, și că înaintând în adâncime 
această vână se arată a fi mai îngustă și mai puțin aleasă, mi se pare că e de 
slabă nădejde.
Lângă satul Ruda, au fost ridicate doua pive (contussoria) <dintre care> 
una cu un bazinaș (piscina) <dar> care nu vor fi de nici un folos din 
cauza puținătații apei. Iar piua nouă așezată pe Criș ar putea să facă față 
la fărâmarea minereului cu cele nouă pisăloage (pistillis) <ale sale> chiar 
dacă s-ar îndoi numărul tăietorilor”.
9 A fost construit de muncitorii valahi de la Ruda, spre sfr. sec XVI.
10 Oficiul pentru Schimbul Auruluisupraveghea minele, șteampurile și in-
stalațiile de spălat aur; totodată controla producția și încerca să împiedice 
contrabanda.

rea muncitorilor de origine 
germană, pricepuți în minerit, 
sau a celor proveniți din zone 
sărace, care acceptau salarii 
mici, obligarea minerilor ce lu-
crau în galerii să plătească seul 
pentru iluminarea acestora, la 
un preț mult mai mare decât 
cel obișnuit.

Totuși cei angajați 
în minerit, aveau anumite 
privilegii față de țărănimea de 
bază. În a doua jumătate a sec. 
XVII, în acest sector, existau 
deja relații de cerere – ofertă 
și nu de tip feudal. Existau 
trei sectoare de persoane ce 

activau în minerit: proprietarii 
minelor (urburarii), urburarii – lucrători și lucrătorii11. 
În secolul al XVIII se menține în continuare tehnica 
spălării aurului12 din diferitele văi și extragerea aurului 
din filon. Tot acest secol a reprezentat și o schimbare în 
statutul localităților, Bradul a pierdut dreptul de târg, 
acesta fiind conferit Băii de Criș, în schimbul predării 
unei părți din aur, argint și celelalte minereuri extrase. 
În concluzie dominația habsburgică a reprezentat o 
perioadă de reorganizare socială, politică și economică 
în Țara Zarandului.

În perioada imediat următoare, datele referitoare 
la exploatarea minieră sunt destul de puține, accentul 
punându-se pe zbuciumul social și politic (Răscoala lui 

11 Neag, R., Monografia Municipiului Brad, Editura Corvin Deva, Brad, 2004.
12 Tehnica spălării aurului – de-a lungul râurilor exista un scaun de spălat 
aurul, adică un fel de jgheab de tablă, cu un capăt înclinat, acoperit cu un țol 
mițos de cânepă, peste care era turnat nisipul aurifer.

Fig. 4. Spital Baia de Criș/ Baia de Criș Hospital

Fig. 5. Puț extracție cărbune Mesteacăn/ Coal Pit Mesteacăn
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Fig. 6. - Sit prelucrare 
minereu aurifer Gur-
abarza/ Processing 
gold site Gurabarza

Fig. 7. Sit exploatare minereu aurifer Gurabarza/ Exploitation gold 
site Gurabarza.

Horea, Cloșca și Crișan; mișcarea condusă de Avram 
Iancu). „Documente vii, păstrate în conștiința populară, 
despre atrocitățile săvârșite de armata maghiară în acele 
zile ale primei invazii în munți sunt amintirile care au 
dăinuit peste decenii, din care aflăm amănunte despre 
dezastrul produs atunci. Înainte de-a da foc, soldații au 
jefuit totul, grâu, vite, alimente, îmbrăcăminte, unelte, 
tot ce puteau duce, încărcându-le în care și căruțe și 
trimițându-le spre Ungaria. Pe dascăli și preoți, mai ales, 
i-au urmărit și spânzurat, pentru că citiseră poporului 
proclamațiile lui Iancu”13. În 1760, aproape toate minele 
din zona Bradului au aparținut familiei Ribyczei, ce le 

13 Neag, R., Monografia Municipiului Brad, Editura Corvin Deva, Brad, 2004.

exploatează până la Răscoala lui Horea, moment în care 
acestea sunt devastate de răsculați și nobilul ucis.

Un eveniment marcant a fost revoluția din 1848, 
când o parte din mine au fost închise, mineritul ca și 
domeniu înregistrând o stagnare. „În urma desființării 
iobăgiei, moșierii proprietari de mine au pierdut forța 
de muncă gratuită. În această situație, s-a extins munca 
salariată de tip capitalist. Dar cum lipsea capitalul pentru 
investiții și pentru plata salariilor, ei s-au văzut în 
situația de a arenda minele”. Acest sistem a dus la și mai 
mare instabilitate în minerit, deoarece arendașii, doreau 
să obțină succese rapide și nu urmăreau o exploatare 
rațională de perspectivă (același procedeu fiind încercat 
și astăzi în mai multe zone ale României, firme cu capital 
străin „investesc” în dezvoltarea regiunilor miniere 
române). 

Ca urmare a acestei situații, proprietarii de mine 
s-au luptat pentru stimularea inserțiilor de capital 
autohton sub forma unor asociații. Acestea aveau un 
anumit procent de acțiuni (cuxe). În acest mod a luat 
naștere Asociația Minieră Ruda 12 Apostoli și Asociația 
Minieră Rudolf din Băița. În 1867 se schimbă din nou 
regimul, începând cel austro – ungar. Exploatarea 
modernă și de proporții începe abia în anul 1884, când 
Asociația Ruda 12 Apostoli, cu minele Barza și Ruda, 
ajung în proprietatea societății germane Harkortschen 
Bergwerchen Actien Gesellschaft zu Gotha; ce în 1889 a 
cumpărat și minele: Valea Morii și Valea Arsului. În acest 
context a început exploatarea de dimensiuni mari a 
minelor din zona Brad. Spre sfârșitul sec. XIX se utilizau 
instalații californiene, iar întreprinderea a devenit cea 
mai mare exploatare auriferă din Europa. Minereul de la 
mina Musariu, era prelucrat la șteampurile de la Racova, 
iar cel de la Barza și Ruda la Crișcior. Pentru centralizarea 
activității în 1889 au fost construite steampurile (uzină 
cu 190 de săgeți) de la Gurabarza; iar cele de la Crișcior 
și Racova au fost abandonate. Productivitatea a crescut 

Fig. 8. Colonie muncitorească Gurabarza / Gurabarza colony
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Fig. 9. Biserica Brad și cimitir/ Brad church and cemetery 

foarte mult între 1884 – 191214. Apoi a urmat o perioadă 
de diminuare a activității, datorită Primului Război 
Mondial.

Istoric – schimbarea modului de funcționare 
a societăților miniere din zonă
Asociațiile miniere din această perioadă s-au 

implicat activ în viața socială și culturală a minerilor; 
inginerii mineri fiind cei care păstrau cel mai ușor 
legătura cu dezvoltarea externă României. Prin urmare 
Asociația Minieră Ruda 12 Apostoli, a construit o biserică 
în apropiere de zona de exploatare (Fig. 3), biserică 
ce există și astăzi și o școală gimnazială la Gurabarza. 
În ceea ce privește domeniul sănătății în această zonă, 
primul spital a fost construit la Baia de Criș în 1871 
(Fig. 4); dar a rămas parțial fără dotări. Mai apoi a fost 
construită secția de interne din Brad, la sfârșitul sec. XIX. 
„După spitalul din Deva,…, al doilea este cel din Baia de 
Criș, cu o dotare foarte redusă,… Întreprinderile românești 
au înființat spitale, unde este tratat numai personalul 
administrativ și muncitorii minei. Astfel este spitalul 

14 Între 1884 – 1911 au fost extrase 27.981,520 kg de aur; iar numai în anul 
1912 s-au extras 2002,350 kg (936,324 kg aur nativ).

din Brad”15. În 1886 începe exploatarea cărbunelui în zona 
Țebea (Fig. 5), tot de către Asociția Minieră Ruda 12 
Apostoli.

Data de 1 Decembrie 1918, a reprezentat și 
reprezintă un moment important în evoluția României. 
Dar a însemnat nu numai desăvârșirea unui moment 
istoric, ci și un impuls pentru economia românească 
în special pentru industria aurului și argintului. Având 
o producție constantă de aur, s-a reușit satisfacerea 
necesităților din resurse proprii, un factor important 
pentru echilibrarea vieții economice. Primul război 
Mondial a fost definitor pentru economia zonei 
Zarandului. În anii 1919 – 1920, Asociția Minieră 
Ruda 12 Apostoli, apaținând companiei germane, pusă 
sub sechestru, a fost nevoită să-și vândă drepturile 
de exploatare Societății Mica (cea mai mare societate 
minieră din România). Evoluția acestei societăți a 
fost cu adevărat spectaculoasă, inflențând pozitiv atât 
dezvoltarea economica (a României) cât și viața socială, 
culturală și sportivă din zonă. S-a dezvoltat foarte mult 

15 “Societatea de mine de la Brad – Musariu a cerut voie Ministerului Tre-
burilor din Lăuntru a țării ca să zidească acolo un spital privat, mai ales 
pentru lucrătorii de baie “bolnăviți”.(Revista Orăștiei, anul III, nr.1, Orăștie, 
1/33, ianuarie 1897, pag. 2)
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Fig. 10. Gara CFR și cazarma vânători de munte/ CFR station and 
mountain troops building 

începând cu anul 1929, după apariția noii legi a minelor, 
prin deschiderea unor noi exploatări și extinderea 
celor existente: Barza (Fig. 6, 7), Musariu, Brădișor, 
Valea Arsului, Ruda. Datorită intensificării producției, 
societatea și-a intensificat și exploatarea mecanizată 
prin construirea unei noi stații de flotație, instalație 
de afânare a aurului (Gurabarza). Situl de la Gurabarza 
a devenit centrul cel mai important de prelucrare a 
minereului16.

Este important de precizat în acest caz - „Programul 
de asistență socială și culturală al Societății Mica”. S-au 
pus bazele unui program de emancipare culturală și 
socială, în toate cele 44 de sate din care proveaneau 
minerii; chiar înaintea unui astfel de program la nivel 
național. Acest program, condus de directorul ing. Ioan 
Gigurtu a fost creat special pentru muncitorii din zonă.17 
Cunoașterea din punct de vedere psihologic a minerilor 
(cunoașterea individului, a familiei și a satului)18 a fost 
un motor important pentru ceea ce însemna dezvoltarea 

16 „Pentru prelucrarea piritelor sărace, s-a construit o instalație de ceanurare 
la șteampurile de la Gurabarza, iar pentru decantarea apeirezultată 
din prelucrarea minereurilor în șteampuri, au fost construite bazine de 
decantare,.... Transportul minereului în mină de la locul de muncă se făcea 
în rostogol, cu trocul sau cu roaba, iar pe galeriile de abataj și direcționale 
cu vagonetul împins de forța manuală. Pe galeriile principale și la suprafață, 
până la stația de concasare, transportul se efectua cu locomotive electrice. 
De la concasoare unde minereul era fărâmat, era transportat cu funicularul 
la uzina de prelucrare”. Neag, R., Monografia Municipiului Brad, Editura 
Corvin Deva, Brad, 2004.
17 „Ei nu sunt muncitorii de tipul acelora din fabricile și uzinele din marile 
centre industriale și miniere apusene. Munca în mină a acestor lucrători 
nu constituie unicul izvor de existență. Alături de venitul munii ân mină, 
ei adaugă și veniturile produse în gospodăriile proprii. Astfel, minerii 
Societății Mica sunt înainte de orice, țărani plugari, proprietari de ogor, 
cu adânci preocupări agricole și gospodărești și cu o viață de structură 
țărănească. Mina nu i-a dezrădăcinat de țarină, de gospodărie și de sat. 
Sufletul și mintea acestor muncitori au rămas neschimbate de ceea ce 
putea să aducă munca în industrie”. Neag, R., Monografia Municipiului Brad, 
Editura Corvin Deva, Brad, 2004.
18 Concret, acest program se concentra pe patru aspecte importante:

1. Promovarea unui om sănătos, muncitor, moral și cult – individ.
2. Familie închegată, cu o bună definire a ceea ce reprezenta fiecare 

membru al său – familie.
3. O așezare activă, prosperă, solidară și creștină – așezare.
4. Regiune închegată, mândră de istoria locală și națională.

Prin urmare se dorea un echilibru în tot ceea ce înseamnă “celulele” de dez-
voltare ale societății.

economică a zonei. Pe lângă o mare importanță acordată 
dezvoltării sociale, programele culturale și sportive 
completau eforturile depuse pentru dezvoltarea 
societății locale (Munții Apuseni și Metaliferi). Printre 
cele mai importante realizări sunt:

1. Linia ferată îngustă Brad – Gurabarza, existen-
tă și în prezent, declarată monument istoric de 
categoria B. Aceasta transporta minerii spre 
Gurabarza, dar deservea și locuitorii din Brad 
și împrejurimi. Astfel realizându-se o mai bună 
comunicare între Brad, ca principal centru economic 
și așezările din partea de est a Zarandului.
2. Casa de Economii și Împrumut a Muncitorilor 
(1931).
3. Coloniile muncitorilor și funcționarilor la 
Gurabarza (Fig. 8) și Șteampurile  Vechi (1931-
1932). Colonia din Gurabarza – așezată în 
trepte de piatră pe panta dealului se remarcă 
prin arhitectura interbelică deosebită. Casele 
sunt cuplate, nu foarte bogate în decorații, dar 
deosebite prin imaginea lor generală. Acest tip de 
arhitectură se întâlnește și la colonia din Musariu, 
în rest – niciunde în România în zonele aurifere, nu 
a mai fost observată. Tot în Gurabarza, mai sunt și 
o parte din casele inginerilor sau persoanelor din 
administrația minelor.
4. Bisericile din Brad (1926, monument istoric)
(Fig. 9), Ruda, Bucureșci, Musariu.
5. Cazarma Regimentului Vânători de Munte 
(Fig.10).
6. Căminul Cultural din Țărățel.
7. Primăria din comuna Ruda.
8. Spitalul din Brad, dotat cu sală de operații și o 
secție de radiologie; locuință pentru medici.
9. Spitalul din Baia de Criș.
10. Dispensare pentru mineri la Gurabarza, 
Stănija, Musariu.
11. Cinematograful și sala de spectacole din 
Gurabarzași Brad (Fig. 11, 12).
12. Terenul de fotbal din Gurabarza (1934).
13. Sanatorul TBC, de pe dealul Măgura (1935 - 
1938) (Fig. 13).
14. Magazii de alimente (Gurabarza, Musariu, 
Stănija).
15. Cazinouri (Gurabarza, Brad, Musariu).

Fig. 11. Cinematograf Brad, imagine veche/ Brad cinema, old image.
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Fig. 12. Cinematograf Brad, imagine prezent/ Brad cinema, present 
image.

16. Biblioteci (Biblioteca Brad „Gheorghe Pârvu”– 
monument istoric).
17. Liceul Avram Iancu (monument istoric, a fost 
finanțată o parte din construcția sa) (1921).
18. Casa de Cultură Brad – monument istoric 
(Fig.14).
19. Sediul Societății Mica (Fig. 15).
Dezvoltarea culturală și socială (susținută în 

special de Societatea „Mica”) a antrenat dezvoltarea în 
ansamblu a zonei. Prin urmare s-au înființat: Notariatul 
Public, Cartea Funciară, Judecătoria, Tribunalul Zarand, 
Tipografia Zarand.

Dezvoltarea arhitecturală urbană 
și arhitecturală a așezărilor
Brad – Este foarte intersesant de analizat evoluția 

cartografică a localității. Pe ridicarea topografică din 
sec. XVIII – poziționarea orașului este indicată la o 
distanță de aproximativ 10 km est, față de localizarea 
lui din sec. XIX și cea prezentă. O altă observație este 
densificarea diferită din zona nord-estică a orașului, 

de pe malul drept al Crișului Alb. Planul din 1770, 
prezintă o densitate mult mai ridicată a construcțiilor, 
spre deosebire de cel din 1870 – care prezintă o situație 
diferită – mult mai puține construcții și o mare suprafață 
ocupată de grădini “grădinile de verze”. Până în prezent 
nu sunt cunoscute date referitoare la schimbarea vetrei 
așezării sau referitoare la demolarea unor construcții de 
pe malul drept. Prin urmare planurile din sec XVIII sunt 
o informație prețioasă, dar până în prezent nu se cunosc 
date concrete referitoare la veridicitatea lor (Fig.  16, 17, 
17.1).

La sfârșitul sec. XIX – înc. sec XX, orașul Brad, 
devine principalul centru comercial și cultural; cu o arie 
de influență destul de mare (Câmpia Aradului, până în 
Valea Mureșului), dar având în continuare un caracter 
de sat de munte împrăștiat.Chiar și în acest context, 
la Brad și Baia de Criș își aveau reședințele istoricile 

Fig. 13. Sanator TBC Brad / Pulmonaryhospital disease Brad.

Fig. 14. Casa de cultură Brad/ Cultural house Brad.
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familii nobiliare, stăpânii de pamânturi și mine. În jurul 
acestora se conturează totuși în ambele cazuri, o vatră. 
În această perioadă, nu există un plan de sistematizare; 
ci casele erau construite în funcție de celelalte; dupa 
bunul simț al oamenilor. După unirea din 1918, încă se 
mai păstrează caracterul de târg, dar mai extins; datorită 
creșterii numărului de locuitori. Au apărut totodată 
ateliere meșteșugărești și magazine comerciale.

1 Ianuarie 1930 – 1 aprilie 1941, a fost o perioadă 
când Bradul, își schimba deseori statutul. În 1 aprilie, 
obține definitiv statutul de comună urbană, reședință de 
plasă și notariat de care aparțineau trei comune: Țărățel, 
Valea Bradului și Vaca. Din acest moment se ridică 
probleme legate de dezvoltare urbană – de sistematizare 
a orașului (ing. G. Minovici). Momentul a fost anticipat 
încă din anul 1933, când încep îndiguirile și tot atunci 
se propune construirea unui cartier nou (actuala stradă 
Decebal). Acestea au fost urmate de realizarea de lucrări 
edilitare în zona gării, pavarea șoselelor circulate intens; 
construirea unui teren de sport și a unei plaje pe malul 
Crișului.

Anii 1939 – 1948 au reprezentat o perioadă dificilă 
și zbuciumată, din toate punctele de vedere. S-a sondat 
cu schimbări majore, în ceea ce înseamnă organizarea 
statelor și relațiile între marile puteri mondiale. În 
România, impunerea regimului comunist, s-a finalizat 
în domeniul industrial cu naționalizarea proprietăților 
private. S-a instaurat foarte rapid proprietatea 
colectivistă și de stat. Schimbările la nivel de „orânduire” 
au produs modificări în ceea ce înseamna funcționarea 
tuturor „celulelor societății”. Prin urmare în zona Brad, 
s-a schimbat sistemul de valori, țăranii cel mai puțin 
școliți, de cele mai multe ori chiar mineri, au ajuns să 
dețină funcții de conducere la nivelul comunității și 
minelor (care nu demult fuseseră conduse de intelectuali 
ca ing. I. Gigurtu). Un stil abuziv și autoritar a fost 
instaurat, folosindu-se în special presiunea psihologică. 
Prin urmare, schimbări majore au apărut în strategia de 
conducere, dar și în sistematizarea așezărilor din zonă. 

În acest moment, mineritul a devenit un atractor 
important pentru o populație localizată în special în regiuni 
ca: Moldova și Oltenia, în general oameni de la sate. 
Acestora li se asigura un loc de muncă, în întreprinderile: 
Minieră Barza, Atelierele Centrale (Uzina de Utilaj 
Minier și Reparații) și o locuință, în blocuri construite 
în acest scop. Prima etapă de “reconstruire” a orașului, 
nu a adus neaparat schimbări negative în țesutul urban. 
Primele locuințe, două blocuri, parter și trei etaje, au 
fost construite în anii 1950 – 1952 (pe direcția centru – 
liceu). Totuși au existat două schimbări majore:

1. „Orașul Nou” –  dezvoltare sistematizată, în stân-
ga și în dreapta văii Luncoiului, partea de sud a orașului 
pe direcția Deva. Pentru construirea acestui ansamblu, 
nu lipsit de valoare, au fost demolate doar câteva locu-
ințe, însă a fost distrus cel mai bun teren agricol al ora-
șului. Această dezvoltare se distinge foarte clar pe harta, 
prin regularitatea amplasării imobilelor (parter și trei 
etaje), într-un țesut cu dezvoltare preponderent organi-
că. Partea sudică, se distinge și ca atmosferă de restul 
orașului. Vorbim de un urbanism la scară umană, cu spa-
țiu verde generos, funcțiuni comerciale, culturale care să 
satisfacă necesitățile locuitorilor. Nu este întâmplătoare 
denumirea de „Orașul nou”, acesta putând fi considerat 
chiar ca un oraș în oraș (Fig.18).

2. Cea de a doua etapă, mult mai abruptă, lipsită 
de rațiune, perioada anilor `70 – `89, s-a sondat cu 
distrugerea zonei istorice și construirea unor blocuri din 
prefabricate (regim de înălțime P+4,5 și front continuu). 
Prin urmare într-un oraș, mic de munte s-a creat de-a 
lungul șoselei principale un „coridor” continuu, total 
nepotrivit. La parterul blocurilor s-au amenajat spații 
comerciale și spații pentru servicii. Totodată s-au 
construit: Oficiul P.T.T.R, Telefoanele, Policlinica (Fig. 19).

Astfel de schimbări au apărut în toate celelalte sate 
sau comune din jurul Bradului. În general zona centrală 
a fost modificată, prin construirea de blocuri de locuințe, 
în special pentru cei ce lucrau în minerit (Fig. 20).

Gurabarza (aparține comunei Crișcior) – pe lângă 
zona industrială – sit de prelucrare a minereului, au 
apărut și alte unități industriale, creându-se un cartier 
muncitoresc. Pentru a-l susține au fost construite 
de Societatea Mica, un cvartal de blocuri, cu spații 
comerciale la parter, farmacie, poștă, telefoane, club al 
sindicatului, sală de cinematograf și spectacole, un nou 
corp de învățământ. Acestei intervenții urbane i s-au 
adăugat altele în perioadele anilor 60 – 80 (noi blocuri 
din prefabricate, cinematograful nou). Aceste intervenții 
având scopul de a crea un nou centru, cu caracter urban, 
într-o așezare rurală.

Crișcior – devenind comună suburbană, a suferit 
unele schimbări, dar nu și-a pierdut caracterul (pe 
teritoriul său, în acea perioadă, nu exista industrie). 
Doar în centrul comunei s-au construit edificii de interes 
public: consiliul popular, dispensarul, școala cu 8 clase, 
magazin mixt, post de miliție. (Fig. 21, 22)

Fig. 15. Sediul Societății Mica/ Mica Company Headquarters Brad



87

Fig. 16. Hartă Brad 1751/ Brad Map 1751.
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Fig. 17. Hartă Brad 1780/ Brad Map 1780. 17.1. Hartă Brad prezent/ Present Brad Map 



89

Fig. 19. Dezvoltarea anii 70 – 80, Brad/ Urban development, years 
70 – 80, Brad.

Fig. 18. Dezvoltarea Orașul Nou, Brad/ Orașul Nou development, 
Brad.

Fig. 20. Centru Brad, prezent/ Brad city center, present.
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Fig. 21. Hartă Crișcior 1770/ Crișcior Map 1770.

Fig. 22. Hartă Crișcior 2010/ Crișcior Map 2010
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Într-o situație asemănătoare au fost și satele Valea 
Bradului, Mesteacăn, Ruda și Țărățel. Noul regim și-a 
implementat „organele” de conducere în centru.

Într-o perioadă de aproape 50 de ani, acestor 
zone li s-a impus un cu totul alt caracter, e adevărat nu 
complet străin. Acest lucru a fost posibil în primul rând 
prin: schimbarea de imagine – li s-a aplicat același tip 
de sistematizare ca și orașelor medii sau mari; în al 
doilea rând prin concentrarea majoritații populației 
în domeniul industrial – minier; fără a fi oferite alte 
perspective.

Perioada de după 89, a fost și este în continuare 
una a căutărilor, a frământărilor. Căutarea unei identități 
și a unui caracter, fiind și mai acutizată în cadrul așezărilor 
industriale. Chiar dacă în România, au fost și sunt în 
continuare, așezări construite pe baza dezvoltării unui 
anumit tip de exploatare, nu putem vorbi despre orașe 
industriale 100%, ca și în Marea Britanie, de exemplu. Prin 
urmare în cazul nostru, statutul de așezare industrială a 
fost impus. Acest lucru a dus la anomaliile din prezent. 

identități. Nu există o „rețetă” pentru ce s-ar putea face 
cu multitudinea de așezări industriale miniere la nivel 
național și nici măcar la nivel internațional. Singura 
metodologie ce ar putea fi într-adevăr aplicată este: 
într-o primă fază, studiul comunității, ca mai apoi, într-o 
a doua fază să fie implementată strategia, cu scopul de a 
rezolva măcar parțial, numeroasele disfuncționalități ale 
acestor areale.

Patrimoniul o resursă a așezărilor industrial – 
miniere din Țara Zarandului
Patrimoniul arhitectural minier, în cazul zonei 

Brad, poate juca un rol important în ceea ce înseamnă 
redezvoltarea teritoriului. Utilizarea termenului redez-
voltare, nu este întâmplătoare. O zonă sau o „țară” în 
cazul acesta, prin valorificarea corectă a patrimoniului 
poate să se relanseze. Patrimoniul nu este o noțiune 
abstractă și nu înseamnă captivitate în trecut; este o moș-
tenire ce poate deveni identitatea unui loc. Strategia în 

Fig. 23. Muzeul Aurului Brad/ Brad Gold Museum

La fel ca în multe spații post – sovietice, așezările 
industriale, au devenit, poate „spații în așteptare”. De 
fapt sunt spații în căutarea unui caracter și acest fapt, le 
înscrie într-un proces continuu de schimbare. În cazul 
așezărilor din zona Brad, perioada de după 1989, a 
adus din nou, două tipuri de schimbări majore: caracter 
– încetarea completă a activității industriale (2005) 
și imagine - prin remodelarea zonei centrale (se pare 
acțiune favorită a oricărui regim politic). 

În acest caz, intervențiile din zona centrală, nu 
au fost de calitate: clădiri noi, ieșite din scară: banca 
comercială, școala „Horea, Cloșca și Crișan” și sediul 
finanțelor publice sau clădiri vechi ”restaurate” într–un 
mod abuziv (clădirea Muzeului Aurului, fosta reședință 
a directorului societății Mica, donată de familia acestuia 
pentru a fi muzeu - Fig. 23). Totodată apariția multitudinii 
de statui cu tematică istorică (stindardul dacilor, 
lupoaica cu Romulus și Remus), trădează căutarea unei 

linii mari este următoarea: prin intermediul patrimoniului 
zona devine cunoscută (pentru turiști, pentru comunită-
țile vecine); ceea ce poate să atragă noi investitori (ne-
voile economice ale acestor tipuri de locații sunt acute) 
și acest sistem sau rețea să fie declanșarea unei evoluții 
sau a unei reechilibrări teritoriale.

În contextul de astăzi este dificilă și de lungă durată 
implementarea unei astfel de strategii; efortul individual 
și colectiv depus este impresionant; ceea ce face și mai 
importantă reușita unui astfel de proiect. Datorită 
studiului istoric și arhitectural prezentat anterior 
este clară importanța acestui teritoriu și sunt clare 
oportunitățile acestuia (un patrimoniu minier destul de 
vast și de valoros, localizare geografică oportună, cadru 
natural, valoare istorică). Însă, întodeauna trebuie să 
existe un „din păcate”. Din păcate Bradul și comunitățile 
învecinate s-au degradat moral în urma evenimentelor, 
în special politice din ultimii ani. Bradul a rămas la 
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statutul unui târg, nelipsit însă de valori ce merită 
protejate și valorificate. Există în continuare părți, străzi 
și elemente cu un caracter aparte (de exemplu: strada 
Horea (Fig. 24) și în special dezvoltarea din zona vestică 
a orașului; ce mai păstrează încă farmecul și coorența unei 
perioade trecute. Ceea ce se construiește nou este însă 
lipsit de valoare și fără personalitate. Dezvoltări răzlețe 
de locuințe, aleatoriu amplasate pe crestele dealurilor. 
Bradul este unul dintre multele orașe care și-au pierdut 
centrul vechi ce putea să-i servească drept exemplu de 
integritate a dezvoltării.

Comuna Baia de Criș, păstrează destul de clar 
prin simplitatea ei – caracterul de odinioară și într–o 
proporție bună, coerența arhitecturală și urbană prin străzi 
ce respectă aliniament, cornișă, caracter arhitectural 
(str. Brazilor, str. Tribunalului, str. Muntele Găina, str. 
Plopilor, str. Revoluției). Centrul comunei este marcat în 
continuare de fosta mănăstire franciscană, un complex 
arhitectural deosebit de valoros (Fig. 25, 26). 

Gurabarza –  în prezent face parte din comuna 
Crișcior, dar continuă să aibă un caracter aparte 
influențat de formele fără fond, de data aceasta, ale 

clădirilor industriale.
Satul Țebea – și-a pierdut aproape în totalitate 

caracterul de zonă industrială, distrigerea siturilor de 
exploatare realizându–se cu o viteză foarte mare. În 
schimb prezintă, o deosebită valoareistorică, marcată de 
biserica de la Țebea și mormântul lui Avram Iancu.

De la închiderea exploatărilor miniere în 2005, 
distrugerea construcțiilor și a țesuturilor urbane 
valoroase din acest teritoriu, și la nivel de țară, s–a 
făcut cu o mare repeziciune. Vina este împărțită între: 
autoritățile locale (ce fie nu sunt conștiente de valorile 
care le dețin, fie nu sunt interesate), comunități (ce nu 
își asumă rolul decizional pe care îl au), specialiști (nu 
se implică suficient în educarea comunităților). Aceste 
neajunsuri pot să fie diminuate numai printr–un efort 
susținut din partea tuturor celor implicați și prin strategii 
clare. Absența unei viziuni fiind adevărata problemă a 
multor foste așezări industrial miniere din România.

Patrimoniul minier al zonei Brad, al țării 
Zarandului, trebuie înțeles și valorificat pe măsura 
potențialului său (în prezent planurile de dezvoltare, nu 
recunosc și nu îl valorifică). Acesta trebuie interpretat ca 

Fig. 24. Strada Horea/ Horea Street 
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Fig. 25. Hartă Baia de Criș 1751/ Baia de Criș Map 1751 

Fig. 26. Hartă Baia de Criș 1770/ Baia de Criș Map 1770
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o resursă a comunității și nu ca o piedică a dezvoltării. 
Găsirea unei identități poate să fie generată tocmai dintr–
un studiu foarte clar referitor la potențialul patrimoniului 
material și imaterial.

Industria trecută (spre deosebire de cea care se 
imaginează în prezent) nu înseamnă numai dezastre 
ecologice, ci și dezvoltarea unor regiuni, așezări, impact 
social pozitiv, patrimoniu valoros. Cunoscând toate 
acestea putem începe să negociem dezvoltarea viitoare, 
cu adevărat în folosul nostru. 

„… să mergem înainte prin noi înșine, și să nu dăm 
elementului străin decât strictul necesar. 

Suntem convinși că ceea ce face guvernul actual 
cu concesiunea căilor ferate, cu concedarea terenurilor 
petrolifere ale Statului și a unei loterii, iar într-altă or-
dine de idei cu Contenciosul administrativ prin călcarea 
vădită a Constituției ce ne-am dat, nu mai corespunde 
nu cu nevoile noastre, dar nici cu simțămintele mulțimei 
Românilor, care au altceva în vedere decât un câștig de 
samsar.”19

Acest articol își dorește să fie un prim act de 
conștientizare a patrimoniului minier vizibil din Țara 
Zarandului, zona Brad.

19 Brătianu, V., „Prin noi înșine !”, Voința Națională, 3/16 mai 1905, nr. 6006.
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