
 

În loc de: „Arhivele Maramureşene la 60 de ani” 

 

Cuvinte cheie: arhivari maramureşeni, Balogh Adalbert, Căpâlnean Vasile, Oszóczki 

Coloman, Ioan Sabău, Vasile Schrek 

 

În urmă cu 60 de ani, se înfiinţa prin Decizia nr. 278 din 5 iunie 1951, Serviciul 

Regional al Arhivelor Statului Baia Mare. Împlinirea a 60 de ani de activitate reprezintă 

un moment festiv care ne invită la bilanţ, un bilanţ pe care ne-am gândit să-l închinăm 

unei echipe de arhivişti maramureşeni, dedicaţi profesiei şi activităţilor cultural-

ştiinţifice, în semn de preţuire şi admiraţie, şi nu în ultimul rând ca o datorie de 

recunoştinţă.  

Numele lor: Balogh Adalbert, Căpâlnean Vasile, Oszóczki Coloman, Sabău Ioan, 

Schrek Vasile este strâns legat de istoria Arhivelor Maramureşene, având în vedere faptul 

că au fost angajaţi în cadrul acestei instituţii, încă de la începuturile ei. Buni paleografi, în 

cursul activităţii lor şi-au pus amprenta asupra fondurilor şi colecţiilor arhivistice de 

referinţă, aflate în păstrarea şi administrarea Arhivelor Naţionale Maramureş şi au 

contribuit esenţial la îmbogăţirea tezaurului documentar.  

În contact permanent cu informaţia inedită a documentelor au desfăşurat o amplă 

şi stăruitoare cercetare. Au valorificat documentele atât în cadrul a numeroase expoziţii 

cât şi prin publicarea a numeroase lucrări, studii şi articole, care se evidenţiază în special 

prin aparatul critic de excepţie. Este poate de ajuns să amintim doar Monografia 

Municipiului Baia Mare, apărută la Baia Mare în anul 1972,  care în cei aproape peste 40 

de ani de la apariţia ei îşi păstrează actualitatea, sau lucrarea Maramureşenii în lupta  

pentru libertate şi unitate naţională. Documente 1948-1918, apărută în 1981 la Bucureşti, 

lucrare distinsă în 1983 cu premiul Academiei Române “Nicolae Iorga”, pe anul 1981.  

 

 

 

 

 

 



Studii referitoare la rapoartele Cămării din Spis şi Cămara din Austria de Jos: 

administrarea Cămării de Mină şi a Monetăriei din Baia Mare în perioada 1571-1613. 

Cuvinte cheie: Cămara din Spis, dreptul de pregătire a deciziilor, regale, cămară minieră, 

sistem de arendare.  

 

Istoria mineritului şi administrarea minelor băimărene s-a aflat mult timp la 

periferia istoriografiei maghiare. Referitor la acest subiect, este necesară o cercetare 

aprofundată, deoarece atât în arhivele din Ungaria, cât şi în arhivele din străinătate (în 

primul rând în materialul arhivistic din Austria) se păstrează o mare cantitate de sursă 

arhivistică nevalorificată.   

Din cauza situaţiei sale geopolitice speciale, zona minieră sătmăreană, care a 

încorporat patru localităţi (amplasamente) miniere, a fost importantă atât pentru Regatul 

Ungariei, cât şi pentru Principatul Transilvaniei. Minele de pe lângă frontiere au asigurat 

un venit important, motiv pentru care, cele două state în întreaga perioadă tratată au luptat 

în continuu pentru stăpânirea acestora. Zona minieră cu centrul la Baia Mare nu s-a 

numărat printre cele mai dezvoltate regiuni, de aceea nu a sensibilizat gândirea istorică. 

Din cauza relaţiilor politice interne şi externe imprevizibile şi a rapoartelor de putere, în 

această zonă nu s-a putut realiza o reformă financiară comprehensivă. Din acest motiv, 

guvernământul central a încercat să-şi menţină şi să-şi îmbunătăţească sistemul care 

funcţionase încă din Evul Mediu. Cămara minieră şi Monetăria din Baia Mare a fost 

renumită în perioada Bathorieştilor datorită dezvoltărilor tehnice.  

În 1571 Cămara de Spis a fost reînfiinţată şi a preluat administrarea economică a 

zonei, însă din cauza lipsei surselor materiale suficiente, în 1578 a revenit la sistemul de 

arondare. În luarea acestei decizii a avut un rol important Cămara din Austria de Jos, care 

a avut o legătură strânsă cu Cămara de Spis.  

În perioada tratată, cele mai importante investiţii au fost efectuate de către 

familiile care au primit în arendă minele (de exemplu familia Herberstein). Aceste 

investiţii au fost posibile în general prin credit, deoarece nici arendaşii nu au dispus de 

suficient capital propriu.  

 

 



 

Arhiva Bisericii Reformate de la Hust din secolele XVII-XIX 

Cuvinte cheie: Ucraina Subcarpatică, Biserica Reformată de la Hust, „lădiţa 

eclesiei”, Regestrum, fascicole. 

 

Prin elaborarea acestui studiu autorul nu a avut scopul de a prezenta unele 

evenimente istorice petrecute în fostul comitat Maramureş. După un scurt istoric al 

arhivei Bisericii Reformate de la Hust, sunt prezentate conţinutul documentelor bisericii 

create în secolele XVII-XIX, grupate în nouă fascicole, inventariate de către preotul 

Jászay István în anul 1838.  

 

 

Păstorirea episcopului Mihai Molodeţ de Maramureş – noi contribuţii documentare  

     

Cuvinte cheie: episcop ortodox, superintendent calvin, principe transilvan, Maramureş, 

magistrat de Baia-Mare.  

 

Spre mijlocul secolului al XVII-lea propaganda calvină între românii ortodocşi 

din Transilvania a atins apogeul. Atât mitropolitul, cât şi episcopii sau protopopii erau 

numiţi acum în funcţii numai cu condiţia să accepte un program de reforme în biserică în 

spiritul calvinismului. Mihai Molodeţ, probabil un om agreat de cercurile calvine de la 

Alba Iulia, a fost numit de principe episcop de Maramureş în 1651 în strânsă subordonare 

faţă de superintendenţa calvină şi faţă de mitropolitul Simion Ştefan. El a rămas în 

funcţie până în 1659, când a preferat să-l urmeze pe Gh. Rakoczi II în tabăra sa, în timp 

ce noul principe Acatiu Barcsai a dat ordin să fie prins şi să i se confişte averea aflată la 

Baia Mare.   

 

Consecinţele păcii de la Satu Mare pentru comitatul Maramureş şi oraşul 

Baia Mare 

Cuvinte cheie: Comitatul Maramureş, „Pacea de la Satu Mare”, monetăria de la 

Baia Mare, colonizarea „ţipţerilor”, obligaţii militare, decădere economică.    



 

Comitatul Maramureş în anii răscoalei conduse de Francisc Rákóczi al II-lea 

făcea parte din Principatul Transilvaniei, în schimb oraşul Baia Mare aparţinea de 

Regatul Ungariei. Începând cu mijlocul lunii august 1703 forţele militare ale 

răsculaţilor pun stăpânire asupra acestora. În această perioadă parte însemnată a 

nevoiaşilor se alătură de răscoală, iar în acţiunile militare ale curuţilor, nobilimea 

comitatului Maramureş este şi ea prezentă. Începând cu luna august 1704 comitatul 

era obligat la întreţinerea unui număr de 50 călăreţi şi 150 pedestraşi proprii, iar pe de 

altă parte va asigura paza trecătoarelor în spre Moldova şi Galiţia. Greutăţile şi 

obligaţiile însă cresc mereu: începând cu luna ianuarie 1706 comitatul asigura şi 

întreţinerea rămăşiţelor trupelor de curuţi alungaţi de imperiali de pe teritoriul 

Transilvaniei. Urmează doi ani pline cu calamităţi naturale, iar epidemia de ciumă 

face mai multe victime decât armele beligeranţilor.  

După ani grei de beligeranţă, lumea aştepta cu nerăbdare sistarea luptelor şi 

încheierea unei păci acceptabile. Împuterniciţii nobilimii din Maramureş au luat parte 

la tratativele de împăciuire convocate la Satu Mare şi au solicitat rămânerea 

comitatului în cadrul principatului Transilvaniei. Această dorinţă s-a înfăptuit doar 

după cinci ani de aşteptare. Între anii 1715-1738, când Maramureşul făcea parte din 

Marele Principat al Transilvaniei, autorităţile camerale imperiale au pus bazele 

dezvoltării exploatării bogăţiilor de sare şi de păduri ale comitatului, care vor lua un 

avânt sporit la mijlocul secolului prin începerea exploatării pe scară industrială ale 

salinelor de la Ocna Slatina, Ocna Şugatag şi Coştiui. Pădurile imense din comitat au 

atras colonizarea ţipţerilor, iar viaţa comercială se va înviora datorită evreilor veniţi în 

număr mare din Galiţia.  

   În timpul răscoalei meşterii băimăreni aveau obligaţia asigurarea trupelor cu 

îmbrăcăminte, încălţăminte şi, în anumite perioade, cu pâine, dar şi cu praful de puşcă. 

Principele acorda o atenţie sporită faţă de monetăria din oraş şi faţă de exploatarea 

aurului şi argintului de la Baia Sprie şi împrejurime, care până la sfârşitul lunii octombrie 

1708 au fost sub controlul curuţilor. De la această dată monetăria era evacuată în cetatea 

Muncaciului, iar populaţia oraşului – în rânduri repetate – suferă de atacul jefuitor al 

trupelor împărăteşti. La începutul anului 1711 orăşenii aşteaptă şi ei încheierea vreunei 



păci. Juzii primari ai oraşelor Baia Mare şi Baia Sprie luaseră parte la tratativele de pace, 

şi actul cu care pacea s-a parafat, poartă şi semnăturile celor doi demnitari.  

În vara anului 1712 vechile privilegii ale oraşului Baia Mare au fost reînnoite de 

noul împărat, Carol al VI-lea. Activitatea economică al oraşului însă a intrat în decădere. 

După trei decenii cămara imperială va înfiinţa Inspectoratul Superior Minier din Baia 

Mare, având ca scop înviorarea mineritului din această zonă. În curând, în special în zona 

Valea Roşie – Baia Mare numărul asociaţiilor miniere se multiplică. Dar din cauza lipsei 

de capital, majoritatea lor va figura doar pe hârtie. Populaţia veche a oraşului nu mai este 

interesată de aceasta şi treptat, şi conducerea oraşului se va schimba. Titlul de oraş minier 

liber regesc se va menţine şi după revoluţia din 1848, dar puterea economică-socială şi 

culturală de odinioară rămâne doar ca o mândrie şi de nostalgie.          

  

 

Francisc Réti “Chronologia Rei Cameralis Marmatiae”- o descriere din 1805 a 

comitatului Maramureş 

       

Cuvinte cheie: arhivarul Franciscus Reti, manuscris despre istoria Maramureşului, 

măsurătorile topografice iozefine, colonizări populaţie germană, ţigani spălători de aur, 

slovaci, administrarea pădurilor fiscale. 

 

Manuscrisul lui Francisc Reti, care se păstrează la Arhivele clujene, este unul din 

cele mai importante izvoare, insuficient cunoscute pentru istoria Maramureşului. 

Manuscrisul oferă informaţii importante şi uneori inedite despre istoria geografia, 

etnografia, şi raportul dintre acestea, care ţineau de cursul politicii. Manuscrisul însuşi a 

fost întocmit de Reti în virtutea aderării sale la noul mod de scriere a istorie, cel aşa-

numit politic. Prin cunoştinţele sale deosebite referitoare la istoria Maramureşului, 

arhivarul de la Cămara sării din Coştiui oferă o nouă perspectivă asupra momentelor 

importante din trecutul unui mare comitat.  

În această lucrare prezentăm numai momentele importante din istoria secolului al 

XVIII-lea, în special cu privire la colonizarea populaţiei străine, germani, slovaci şi 

ţigani, care devenise foarte importantă pentru noua politică mercantilă a curţii de la 



Viena. Meşteri, care erau foarte importanţi în exploatările forestiere, în spălarea aurului şi 

alte meşteşuguri, au venit în valuri în Maramureş, iar Reti oferă o nouă perspectivă 

asupra sosirii străinilor aici.   

 

 

Sihoter Machlaike. Marea schismă hasidică sighetenă. 

Cuvinte cheie: hasidic, evrei, ortodox, neolog, status quo ante, Sihoter machlaike,  

Teitelbaum, Kahan 

 

După 1870, când comunităţile evreieşti din Ungaria erau împărţite în "ortodoxe", 

"neologe" şi "status quo ante", cei mai de seamă rabin din Sighet, Iekutiel Iehuda 

Teitelbaum, un bine-cunoscut talmudist, cu o personalitate puternică, a încercat să 

păstreze linia ultra-orthodoxă şi a refuzat să se afilieze la Uniunea Ortodoxă reprezentată 

de către Biroul Central Ortodox. Linia sa puternică a fost urmată de fiul său, Hanania Iom 

Tov Lipa Teitelbaum, care - ca urmare a voinţei tatălui său i-a succedat ca lider al 

comunităţii - a declarat comunitatea "Ortodoxă autonomă". Rabinul Kahan de la Sighet, 

care a încercat să preia conducerea, a reacţionat violent şi a decis să organizeze o altă 

comunitate, separată de cea condusă de Teitelbaum. Duşmănia de moarte între cele două 

comunităţi este cunoscută sub numele de "Sihoter machlaike" (Războiul de la Sighet), şi 

a avut ca rezultat divizarea  evreilor în două comunităţi distincte ortodoxe: una autonomă, 

cu un "status quo ante", condusă de dinastia Teitelbaum, şi una condusă de Kahans, 

numită "Sefardă", după micile diferenţe introduse în rit. După un timp, cele două 

comunităţi au fost acceptate de către Ministerul ungar al cultelor  

 

 

Din activitatea reuniunilor mariane din comuna Fărcaşa în perioada 1915-1948 

Cuvinte Cheie: reuniuni mariane, Maria, greco-catolici, credinţă, asociaţii religioase  

 

 Obiectul prezentului studiu, enunţat şi în titlul său se referă la reuniunile mariane 

din Comuna Fărcaşa între 1915-1948. Înainte de a trece la conţinutul propriu-zis al 

studiului, trebuie să definim termenul de reuniune mariană. Definiţia cea mai frecventă a  



a fost cea de societate religioasă înfiinţată cu scopul de a intensifica viaţa religioasă şi 

morală prin diverse practici de credinţă care aveau în centru devoţiunea faţă de Fecioara 

Maria. Studiul a fost determinat de identificarea câtorva documente de arhivă referitoare 

la acest subiect şi de a pune în lumină o pagină de istorie locală puţin cercetată. În studiu 

putem identifica sursele activităţii reuniunilor mariane, care se deosebeau de reuniunile 

cu aceleaşi scopuri. Viaţa comunităţii a fost animată de activităţile reuniunilor mariane, 

care au fost recunoscute de stat. Pornind de la prima atestare cunoscută până în prezent şi 

până la dizolvarea acestora în 1948, activităţile reuniunilor nu s-au oprit exclusiv la 

practica credinţei, ci au colaborat cu toate asociaţiile existente la nivel local.  

 Una din particularităţile acestor reuniuni a fost existenţa câtorva secţiuni speciale 

dedicate rozarului, care au fost mai puţin identificate la alte reuniuni. Pornind de la cultul 

rozarului, credincioşii greco-catolici din comuna Fărcaşa porneau în pelerinaje la 

Mănăstirea Bixad în onoarea Fecioarei Maria. Studierea acestor reuniuni mariane ne 

oferă o nouă perspectivă asupra reuniunilor religioase în general. 

 

 

 

Aspecte privind funcţionarea Complexului Minier Metalifer al Statului din 

Regiunea Baia Mare în perioada interbelică 

Cuvinte-cheie: Romania, Transilvania de Nord, regiunea Baia Mare, perioada 

interbelica, exploatarea metalelor preţioase şi neferoase, Regia Întreprinderilor Miniere şi 

Metalurgice ale Statului din Ardeal (Rimma). 

 

Zona din nordul Transilvania denumită generic regiunea minieră Baia Mare, a 

reprezentat una dintre cele mai importante regiuni miniere din România, în perioada 

interbelică, cu o contribuţie semnificativă la producţia de preţioase şi neferoase. În 

această evoluţie, statul român a fost prezent, alături de alte factori, prin intermediul Regia 

Regiei Întreprinderilor Miniere şi Metalurgice ale Statului din Ardeal (Rimma) ce avea în 

subordine: minele de minereu de la Valea Roşie, Dealul Crucii, Baia Sprie, Cavnic, 

Băiuţ, Uzina Metalurgica din Firiza de Jos - care a prelucrat concentrate de la minele de 

stat şi de la micii producători din nordul României -  şi Strâmbu – Băiuţ - care a prelucrat 



minereuri şi concentrate de la minele de Cavnic şi Băiuţ-Văratic; instalaţia de afinare a 

metalelor preţioase din Baia Mare, construită în 1924-1925 şi extinsă în 1933. Acest 

complex industrial al statului în zona Baia Mare a devenit al doilea mare producător de 

metale preţioase din România, cu un rol important în sprijinirea exploatării subsolului în 

Transilvania de Nord. 

 

 

Reclame din perioada interbelică băimăreană 

Cuvinte cheie: reclame, presa, perioada interbelică, Baia Mare  

 

Paginile unor ziare din Baia Mare, cum ar fi. Cronica, Curierul de Vest, Baia 

Mare, Înfrăţirea, Renaşterea, Ştirea, Glasul Dreptăţii au reprodus, în perioada interbelică, 

o serie de reclame, prin care au încercat să facă cunoscute diverse produse: (oţet 

"Lupul"), servicii (croitorie modernă - Cupşa), magazine (magazinul lui Iuliu Mureşan ) 

etc. 

 

Criminali şi „Drepţi” în vremuri de neomenie 

Cuvinte cheie: Baia Mare, ghetou, detaşamente de muncă forţată, Reviczky Imre, 

"Drept între popoare” 

 

În studiul nostru vom prezenta câteva informaţii cu privire la un eveniment tragic 

care a avut loc în Ungaria, în timpul celui de-al Doilea Război Mondial, care se referă în 

special la Baia Mare, acolo unde au existat 2 ghetouri, în care cetăţenii evrei au fost 

concentraţi. Dorim prin acest articol să arătăm modul în care administraţia a organizat 

Holocaustul în această regiune, mecanismul, legislaţia antievreiască, şi de asemenea, 

atitudinea antisemită al funcţionarului public şi ofiţerilor militari. 

De asemenea, acest studiu arată că evenimentele tragice au fost oameni care nu şi-

au pierdut raţiunea şi au încercat să protejeze poporul evreu. Pentru curajul lor au fost 

numiţi "Drepţi între popoare". În această categorie au fost incluşi: Ofiţer Imre Reviczky, 

Nicolae Pop şi alţii din Baia Mare şi împrejurimi. 

 



 

Uniunea Femeilor Antifasciste din România. Filialele Satu Mare şi Baia Mare. 

Cuvinte cheie: UFAR Satu Mare, UFAR Baia Mare, Maria Ziman, Livia 

Levandovschi, Partidul Comunist Român. 

 

În primul număr al revistei am publicat un articol despre activitatea filialei 

Maramureş a Uniunii Femeilor Antifasciste din România, în cursul anului 1946. De 

această dată articolul este dedicat filialelor din Satu Mare şi Baia Mare ale acestei 

organizaţii. Documentele, păstrate la Arhivele Naţionale Satu Mare subliniază eforturile 

depuse de Partidul Comunist în ceea ce priveşte organizarea femeilor din România. În 

acest articol, am încercat să prezentăm faptul că femeile din partea de nord a 

Transilvaniei nu au fost interesate de ideologia comunistă, de politică în general, şi că, în 

ciuda criticilor venite dinspre Partidul Comunist, nu au făcut aproape nimic în acest sens.  

De asemenea, articolul arată lipsa unui management în cadrul filialelor şi animozitatea 

care a existat între organizaţiile femeilor românce şi maghiare.  

 

 

Aspecte privind activitatea Organizaţiei de bază din Penitenciarul Sighet (mai 1950-

iulie 1955) 

Cuvinte cheie: spaţiu concentraţionar, penitenciarul Sighet, organizaţie de bază, ofiţer 

politic, învăţământ politic. 

 

În cadrul personalului administrativ al închisorii Sighet, între mai 1950 şi iulie 

1955, o categorie distinctă a fost reprezentată de ofiţerii politici. Numit "ochiul 

partidului", ofiţerul politic avea atribuţii în ceea ce priveşte "educarea politică", a 

personalului închisorii. Activitatea sa a fost coordonată de către Biroul Organizaţiei de 

Bază. În 1951, activitatea politică din penitenciare a fost transferată din subordinea 

comitetelor raionale de partid la  Direcţia Politică a Direcţiei Generale a Penitenciarelor. 

În anii 50, personalul Biroului a avut între 7 şi 10 membri, care lucrau la diferite niveluri. 

S-au întâlnit în şedinţe ordinare şi, ocazional, extraordinare,  reuniunile fiind conduse de  

către secretarul organizaţiei. Preşedintele de şedinţă a fost ales prin vot. Chestiunile de pe 



ordinea de zi au fost urmate de discuţii asupra problemelor de zi cu zi. Periodic, 

administraţia penitenciarului primea lucrări de propagandă de la Direcţia Politică. 

Acestea erau discutate în cadrul reuniunilor, ofiţerii politici trebuind să  organizeze 

cursuri, urmate uneori de audiţii radio sau filme. Uneori au existat dezbateri aprinse, 

generate de animozităţile şi fricţiunile de la nivelul  conducerii. În general, în închisoarea 

de la Sighet, rolul de organizaţiei de partid a fost acela de a induce o "vigilenţă 

revoluţionară" şi de a menţine ura faţă de prizonieri. 

 

 

Câteva însemnări documentare privind rezistenţa la colectivizarea agriculturii din 

Maramureş 

Cuvinte cheie: colectivizare, agricultură, ţărani, Partidul Muncitoresc Român, note 

(rapoarte) informative  

 

Colectivizarea agriculturii a fost unul din procesele comuniste care au afectat 

profund viaţa rurală românească. Acest fenomen a avut loc în cursul unei lungi perioade 

de timp (1949-1962), influenţând negativ ţăranii, care au încercat să reziste noilor 

schimbări impuse de liderii comunişti. 

Acest studiu a fost scris cu scopul de a valorifica documentele păstrate la Arhivele 

Naţionale Maramureş, documente care scot în evidenţă cazurile de rezistenţă a ţăranilor 

din Maramureş la trecerea proprietăţilor în fermele colectivului, respectiv în întovărăşirile 

specifice. Am scos în evidenţă câteva cazuri particulare din satele Maramureşului istoric 

(Ieud, Rozavlea, Onceşti. Săliştea de Sus), dar şi din împrejurimile oraşului Baia Mare 

(Sălsig, Cărăşeu etc.). 

Sperăm că cele câteva documente din acest studiu scot în evidenţă încă o dată că 

regimul comunist, cu toate practicile sale şi prin arestarea unui număr mare de ţărani care 

s-au opus colectivizării agriculturii, a fost unul criminal, condamnat de multe ori după 

Decembrie 1989.  

   

 

Episcopul Ioan Dragomir în dosarele securităţii.  (1965-1985) 



Cuvinte cheie: episcop greco-catolic, sistem penitenciar, dosar de urmărire informativă, 

Securitate, activitate greco-catolică clandestină, Episcopia Greco-Catolică de Maramureş 

 

Măsurile adoptate de către guvernul comunist între 1945-1948 au arătat foarte 

clar că ierarhii Bisericii Greco-Catolice din România au trebuit să aleagă între 

cooperarea cu noul regim sau suprimarea lor. Confruntaţi cu această provocare, ierarhii 

şi preoţii uniţi au dovedit un extraordinar simţ al demnităţii, curaj şi loialitate pentru 

convingerile lor. Cercetarea noastră încearcă să facă lumină în câteva aspecte ale 

urmăririi informative efectuate de Securitate,  în ceea ce priveşte pe episcopul greco-

catolic Ioan Dragomir, fost protopop de Satu Mare, numit în secret episcop auxiliar al 

Eparhiei Maramureşului. Adus în atenţia Securităţii imediat după eliberarea sa din 

detenţie, Episcopul Ioan Dragomir a fost urmărit datorită atitudinii sale active în cadrul 

fostului cult şi de asemenea datorită poziţiei sale în ierarhia greco-catolică clandestină. 

În acelaşi timp, cu supraveghere informativă, Securitatea a exercitat o mulţime de 

presiuni şi avertismente, combinate cu măsuri diferite de a „influenţa în mod pozitiv” 

menite să modereze acţiunile episcopului. Fiind extrem de influentă în cadrul ierarhiei 

clandestine greco-catolice a eparhiei maramureşene, Securitatea  recurs la diferite 

metode de compromis, de asemenea a provocat şi anumite neînţelegeri între Ioan 

Dragomir foştii preoţi uniţi. Fiind conştient de consecinţele nefaste pentru cultul greco-

catolic, a adoptări temporare a ritul latin, episcopul Ioan Dragomir s-a opus ferm 

acestor demersuri,sperând că Biserica Greco-Catolică îşi va recâştiga drepturile, ca 

urmare a presiunilor externe. 

 

Camera de Comerţ şi Industrie Sighet 

 Cuvinte cheie: fond arhivistic, Camera de Comerţ şi Industrie, Oficiul Sighet, 

întreprinderi private, evrei, comercianţi 

 

 Acest studiu scoate în evidenţă existenţa unei arhive care nu a fost cercetată şi 

exploatată la adevărata sa valoare. 

 Documentele din fondul arhivistic Camera de Comerţ şi Industrie Satu Mare, 

Oficiul Sighet a fost creat în perioada 1944-1950. Este o sursă importantă pentru studiul 



industriei şi comerţului după Al Doilea Război Mondial. Documentele cuprind o serie de 

informaţii despre întreprinderile private din Maramureş (obiectul activităţii, mărfuri 

vândute şi preţurile lor, infracţiunile comise de câţiva angajaţi). Această imagine este 

completată de numeroase fotografii a întreprinderilor şi a proprietarilor acestora. 

Documentele conţin informaţii despre deportarea evreilor. Un document inedit este 

declaraţia unui oier din bârsana, care-şi aminteşte că a lucrat pe domeniul familiei 

Horthy. 

  

 

 


