
Dr. Livia Ardelean 
 

Populaţia impozabilă a comitatului Maramureş  

la mijlocul secolului al XVI-lea 

 

(Rezumat) 

 

Cuvinte cheie: populaţia impozabilă, populaţie scutită, darea de 1 florin, sexagesima iobagilor, 

juzii nobililor, strângătorul dării nobili cu posesie, nobili de o sesie, supuşi, case noi, fugiţi 

 

Prezentarea de faţă încearcă să participe la una din cele mai dificile sarcini ale istoriei 

Maramureşului. Numărul locuitorilor, naţionalitatea populaţiei, plătitorii de impozite şi scutiţii 

de la plata acestora, în general întreaga dezvoltare a societăţii în Transilvania şi Maramureş în 

Evul Mediu este una din cele mai puţin cunoscute teme din istoria noastră. Primele conscrieri de 

populaţie au apărut după Mohács, la 1530, când statul a avut nevoie de mai mulţi bani pentru 

întreţinerea sa, şi aceste conscripţii au început să fie treptat mai bine făcute, având interesul 

cuprinderii tuturor plătitorilor de impozite, pentru a se aduna cât mai mulţi bani. În intervslul 

dintre 1530-1550 viaţa în Maramureş a fost marcată de câteva caracteristici care au fost tipice 

pentru acest teritoriu şi înainte în secolul XV şi vor fi la fel şi în secolul următor, XVII, şi anume 

procentul mai mare de nobili, în comparaţie cu Ardealul. Aceşti nobili erau scutiţi în mod normal 

în persoană, dar plăteau impozit pentru unităţile iobăgeşti numite porţi. În afara impozitului către 

stat iobagii mai plăteau şi darea specifică sexagesima sau septuagesima, dar în caz de sărăcie sau 

mişcare de colonizare, sau în cazul fugii iobagului într-o altă unitate teritorială, aceştia au fost 

scutiţi de la plata impozitului, pentru o perioadă de timp determinată. 

Lucrarea noastră prezintă doar primele conscripţii şi câteva concluzii, urmând ca la 

prezentarea conscripţiilor din intervalul 1548-1600 să ridicăm alte discuţii şi să tragem concluzii 

pentru a face mai bine cunoscute aceste aspecte ale istoriei Maramureşului. 

 

 

 



 

Dr. Anca Ramona Hapca 

 

Câteva consideraţii cu privire la legăturile economice dintre  

Maramureş şi Bistriţa în secolul al XVI-lea 

 

(Rezumat) 

 

 Cuvinte cheie: secolul al XVI-lea, relaţii între regiuni, legături economice, Maramureş, 

Bistriţa. 

 

Studiul de faţă prezintă câteva aspecte din decursul secolului al XVI-lea referitoare la 

legăturile economice dintre comitatul Maramureş şi districtul Bistriţei.  

Pentru perioada analizată se constată schimburi de mărfuri reciproce între cele două 

micro-regiuni. Maramureşenii veneau cu mărfuri de vânzare în Bistriţa şi tot ei sunt cei care 

cumpărau produse din târgurile vestite ale bistriţenilor. La rândul lor, bistriţenii ajung în 

Maramureş după animale, diferite lucruri sau ca meşteri pentru lucrări de reparaţie la cetatea Hust 

şi invers, nobilii maramureşeni merg în Bistriţa cu diverse afaceri. Din districtul Bistriţei 

maramureşenii cumpărau diferite produse cum ar fi: frânghie pentru ocnele de sare din 

Maramureş, cereale dintre care documentele menţionează frecvent grâul, vin, miere, diferite 

blănuri, ţigle, precum şi alte produse. 

Pentru evoluţia relaţiilor economice dintre cele două zone câteva aspecte importante au 

fost reprezentate şi de încercarea autorităţilor celor două zone de a menţine valabile anumite 

înţelegeri bilaterale privitoare la raporturile economice. Pentru rezolvarea problemelor legate de 

circulaţia mărfurilor dintre Bistriţa şi Maramureş, după unele propuneri din partea bistriţenilor s-

a ajuns la stabilirea unor acorduri în privinţa comerţului între cele două teritorii. 

 

Dr. Petra Rausch-Mátyás 

 

Restituirea proprietăţilor sătmărene a familiei Herberstein (1610-1615) 



 

(Rezumat) 

 

Cuvinte cheie: mijlocire, restituire, zonă minieră, guvernul Transilvaniei, Camera Curții 

 

Procesul de restituire, desfăşurat între 1610 şi 1615, a jucat un rol foarte important în 

viața zonei miniere a Sătmarului. Aici erau două două familii (străine), ambele  venite din 

Europa de Vest, care au au concurat una cu cealaltă ; marginalizarea familiei de Lisbona şi  

expansiunea familiei Herberstein nu a generat schimbări radicale în structura de proprietate, dar 

acest proces a fost de o mare importanță din punct de vedere politic și economic. Gerhard 

Lisbona a fost în problemele miniere specialistul de încredere în timpul domniei lui Báthory 

Gábor, după moartea sa (1613), noul principe (Bethlen Gábor) a confirmat moșiile din 

Transilvania ale lui Gerhard Lisbona, dar a pierdut influenta asupra vietii de zonei miniere din 

Sătmar. "Vechii" şi „noii „ posesori, moștenitorii Herberstein au avut o influență mai mare în  

administrarea de acestei zone miniere, prin consolidarea puterii guvernul habsburgic și a 

Camerei Curții. Guvernul Transilvaniei a împins această regiune în prima expediție (1619) a 

principelui Transilvaniei împotriva Regatului Ungariei. Temele dezbătute reprezintă surse  foarte 

valoroase, deoarece pot indica aspectele relației dintre Principatul Transilvaniei și Regatul 

Ungariei.  

 

 

Dr. Anton Dörner 

 

Instrucţiune a maestrului bucătar al Curţii lui Mihail Teleki din 1671 

 

(Rezumat) 

 

Cuvinte cheie : maestru-bucătar, principe,Mihail Teleki,Mihail Apafi I,Curte nobiliară. 

 



Dintre multele comori documentare referitoare la istoria Transilvaniei aflate în colecţiile 

Arhivei Naţionale Maghiare din Budapesta se află şi un act – în aparenţă mai puţin important - ce 

a stîrnit anumite polemici în rîndul istoricilor.Este vorba de o instrucţiune dată unui maestru 

bucătar în  anul 1671,iar discuţiile specialiştilor s-au purtat în jurul chestiunii dacă personajul în 

cauză a fost în slujba principelui ţării sau a familiei Teleki.După o analiză mai atentă a actului 

menţionat a rezultat faptul că şeful bucătăriei a funcţionat la Curtea nobiliară a lui Mihail 

Teleki.Ca argumente au stat : vasele de fier,bronz sau lut care se foloseau doar foarte limitat în 

cadrul bucătăriei princiare,felurile de mîncare modeste amintite în text,cît şi cantitatea lor 

limitată servită unei persoane,exagerata grijă faţă de risipă şi furt şi,desigur,nu în ultimul rînd, 

numele bucătarului care lipseşte din lista contractelor de muncă de la Curtea lui Apafi. În atari 

condiţii instrucţiunea reprodusă în anexă constituie un unicat păstrat în lumea Curţilor nobiliare 

din Transilvania epocii princiare. 

 

 

Dr. Dan Andrei Filip 

 

Conferinţe învăţătoreşti din secolul al XIX-lea,  

cercurile pedagogice de altă dată 

 

(Rezumat) 

 

Cuvinte cheie: învăţământ confesional, învăţători, biserică, protopopiat, reuniuni. 

 

Conferinţele învăţătorilor din a doua jumătate a secolului al XIX-lea au făcut parte din 

planul de organizare al învăţământului confesional ortodox din Transilvania. Statutul Organic al 

Bisericii Ortodoxe din anul 1868 prevedea ca pe timpul vacanţelor de vară să fie organizate 

conferinţe învăţătoreşti coordonate de comisari şcolari. Acest lucru reprezenta de fapt o 

legiferare a ceea ce exista încă din anul 1863. Lucrarea de faţă cuprinde câteva informaţii despre 

conferinţele învăţătorilor organizate pe teritoriul a patru protopopiate ortodoxe din nordul 

Transilvaniei. Subiectele discutate în cadrul acestora făceau referiri la metode didactice, materii 



de studiu, manuale, planuri de învăţământ, lecţii practice, relaţionarea cu elevii, calităţi cerute 

unui învăţător. În altă ordine de idei, conferinţele au oferit un cadru propice transmiterii 

informaţiilor legate de aspectele organizatorice ale şcolilor confesionale, legislaţie, precum şi 

schimbului de idei şi experienţe între dascăli.  

 

Drd. Teodora Ligia Drăghici 
 

Solicitări de confirmare a calităţii de nobil adresate autorităţilor comitatense 

în secolul al XIX-lea de către reprezentanţi ai unor familii nobile de origine 

română din Maramureş - cazul lui Ştefan Dragosy   

 

 

(Rezumat) 

 

Cuvinte cheie: înnobilare, nobil, confirmare a nobilităţii, autorităţi comitatense,  Maramureş, 

Bihor, Timiş  

 

Articolul de faţă se referă la fenomenul de confirmare ulterioară a calităţii de nobil, 

solicitate de membri ai familiilor cărora le-au fost confirmate posesiunile avitice sau le-au fost 

acordate diplome de înnobilare de-a lungul timpului, în schimbul serviciilor militare sau a celor 

administrative.  

Deşi nu este precizată în mod explicit, originea română a protagoniştilor documentelor de 

secol XIX, păstrate în arhivele administraţiei locale, ea se poate deduce într-o mai mică sau mai 

mare măsură după numele de botez şi uneori după religia solicitanţilor, iar în cazul familiilor 

nobile vechi româneşti acest lucru este confirmat şi de bogata bibliografie referitoare la 

fenomenul înnobilării acestora.  

S-au păstrat numeroase documente la nivelul administraţiei locale pe parcursul secolului 

al XIX-lea, în care asistăm la practica solicitării şi primirii confirmării calităţii de nobil.  

Una dintre familiile care în mod frecvent apare în documente şi în unele situaţii 

informaţia este susţinută atât de bibliografia română cât şi de cea maghiară de sfârşit de secol 

XIX şi început de secol XX, este familia Dragoş, ai cărei membri apar răspândiţi în cuprinsul 



comitatelor Maramureş, Satu Mare, Bihor, Caraş-Severin şi potrivit scrisorii de confirmare a 

calităţii de nobil emisă de comitatul Timiş la solicitarea croitorului Ştefan Dragosy din Lugoj, 

chiar şi pe teritoriul actual al Serbiei, respectiv la Vîrşeţ.  

Scrisoarea de confirmare a calităţii de nobil lui Ştefan Dragosy, emisă de autorităţile 

comitatului Timiş la 14 decembrie 1835, aduce informaţii asupra vechilor proprietăţi ale 

membrilor acestei familii în Maramureş, precum şi asupra localităţilor în care membrii ai familiei 

s-au stabilit ulterior. Din păcate, nu sunt prezentate explicit motivele migrării sau felul în care 

membrii familiei s-au implicat în viaţa publică a respectivelor comunităţi. 

 

 

 

Dr. István Pogány  

 

Munca femeilor: drepturile omului, egalitate de şanse şi de clasă în 

Maramureş la începutul secolului XX 

 

(Rezumat) 

 

Cuvinte cheie: muncitoare, feminism, lege, tranzacţii comerciale, Sighet, impozit pe venit, 

registre de naştere, sărăcie, servitori 

 

 Acest articol prezintă munca femeilor în Maramureş şi Ungaria la începutul secolului 

XX, respectiv utilizarea legii în definirea, sau mai bine zis, în limitarea opţiunilor 

ocupaţionale şi economice ale femeilor. Bazându-se pe materiale deţinute de Arhivele 

Naţionale ale României, în Baia Mare, acest articol prezintă un studiu de caz al muncii 

femeilor în oraşul austro-ungar, Sighet (acum oraşul românesc Sighetul Marmaţiei), şi 

împrejurimile acestuia, la începutul lui 1900. 

 Cele mai multe femei care lucrau în Sighetul Marmaţiei, sau Sighet, trebuiau să 

aleagă între servitute sau muncă ocazională ca lucrătoare necalificate, în timp ce un număr 

mai mic îşi câştigau existenţa ca moaşe, vânzătoare de fructe, profesoare, croitorese, 



infirmiere, spălătorese etc. Indiferent de forma pe care o îmbrăca, munca femeilor era prost 

plătită şi umilitoare. 

 Cu toate acestea, materialele din arhivele româneşti sugerează că un număr 

semnificativ de femei care au desfăşurat activităţi independente în Sighet, au exercitat un rol 

important în viaţa comercială şi economică a oraşului la începutul secolului XX. În ciuda 

constrângerilor legale, sociale, religioase sau de altă natură, femeile din Sighet au deţinut şi 

au condus o mare varietate de întreprinderi, inclusiv întreprinderi ale comerţului cu ridicata în 

domeniul producerii făinii, a produselor agricole, alcoolului, tutunului şi a altor mărfuri, 

precum şi magazine alimentare, bufete, tutungerii, un magazin de textile, o imprimerie, o 

librărie, o moară de făină, o baie comunală, un bordel şi o întreprindere de producere a 

valizelor. Alte femei din Sighet au jucat un rol important în economia locală în calitate de 

proprietărese, închiriind case sau terenuri. Într-o anumită măsură, proprietatea, capitalul şi 

diversele afaceri au compensat deficienţele referitoare la statutul social al femeilor şi 

drepturile lor legale, permiţând unei categorii de femei să se bucure de o semnificativă 

autonomie economică şi libertate personală.  

 Implicarea tot mai mare a femeilor în viaţa comercială din Sighet a fost posibilă 

datorită schimbărilor semnificative ale dreptului privat maghiar din a doua jumătate a 

secolului XIX. În timp ce femeile erau încă supuse handicapului juridic şi extra juridic în 

sfera publică, au ajuns la deplină egalitate cu bărbaţii în ceea ce priveşte dreptul privat. 

Femeile, ca şi bărbaţii puteau deţine şi administra bunuri mobile şi imobile, puteau încheia 

contracte şi a se angaja în tranzacţii comerciale de diferite tipuri. Cu toate acestea, extinderea 

drepturilor private la femeile din Ungaria în a doua jumătate a secolului XIX, nu a fost atât de 

mult expresia unui angajament la egalitatea de şanse, cât mai ales un element într-o unitate 

concertată pentru a crea o economie modernă, capitalistă în sectorul maghiar al Imperiului 

Austro-Ungar.      

 

Ioan Vasile Rogozsan 

 

Contribuţii privind istoria Spitalului de Stat din Sighetu Marmaţiei  

(sfârşitul secolului al XIX-lea-prima jumătate a secolului al XX-lea) 



(Rezumat) 

 
Cuvinte cheie: Sighetu Marmaţiei, Spitalul de Stat,  sănătate, pacienţi,, Comisie Spitalicească 

 
 

În acest studiu am tratat, în baza informaţiilor regăsite în documentele aflate în păstrarea 

şi administrarea Serviciului Judeţean Maramureş, istoria Spitalului din Sighetu Marmaţiei, 

despre care avem informaţii de la sfârşitul secolului al XIX-lea. 

Este, credem, pentru prima dată când se realizează un studiu despre unitatea sanitară 

sigheteană, materialul prezentat fiind o contribuţie la istoricul activităţii medico-sanitare din 

Maramureş. Materialul reprezintă un punct de plecare pentru alte studii şi articole referitoare la 

sistemul sanitar maramureşean. 

 

 

 

Ioan J. Popescu 

Ghibborim. Evrei sigheteni în Primul Război Mondial 

 

(Rezumat) 

 

Cuvinte cheie: evrei, Primul Război Mondial, Ghibborim, Sighet, regiment, grad, decoraţii, 

înrolat, front, lăsat la vatră. 

 

Ghibborim ( .(םירוביגPuternici. Eroi. Acesta este modul în care Biblia îi numeşte pe 

războinicii lui Israel. Şi este numele pe care am decis să-l dau acestui articol dedicat evreilor care 

au luptat în Primul Război Mondial. Primul Război Mondial a reprezentat o piatră de temelie în 

istoria evreilor din Europa: numărul mare de evrei care au trăit în zonele de război, numărul lor 

în armata, precum şi succesul liderilor lor în politica vremii, a dus la schimbări majore în viaţa 

evreiască europeană şi statutul lor. 

Articolul de faţă oferă un scurt istoric al prezenţei războinicilor evrei din vremurile 

biblice până la Primul Război Mondial, precum şi o listă a acelor evrei din Sighet, care au luat 



parte la război, cu data de înrolarea, divizie, regiment şi rang, perioada când au fost răniţi, când 

au murit şi când au fost decoraţi. 

Pentru a elabora acest studiu, alături de alte publicaţii importante, am folosit pe scară 

largă "O Megyei máramaros-ugocsa 85-IK gyalogezred története" de Pávai Mátyás Sándor 

("Istoria Regimentul 85 din Ugocsa şi Maramureș", Budapesta, 1941), "O képes világháború 

krónikája" ("Cronică ilustrată a războiului Mondial", Revai, 1914-1918, Budapesta) şi "O 

hadviselt aranyalbuma zsidók. Az 1914-1918-ca világháború emlékére "(" Album de Aur a 

evreilor veterani. În Memoria războiului 1914-1918 ", Budapesta, 1940). 

 

Iuliu Victor Grec 

 

Câteva date privind organizarea activităţilor sportive în Maramureşul 

interbelic 

 

(Rezumat) 

 

Cuvinte cheie: sport, educaţie fizică, pretură, teren, tir 

 

 În această scurtă prezentare am încercat să surprindem unele aspecte ale organizării 

activităţii sportive în judeţul Maramureş, în perioada interbelică, de către reprezentanţii 

administraţiei locale şi centrale. Totodată, pe baza documentelor de arhivă ne-am oprit asupra 

unor competiţii sportive şi cluburi, înfiinţate în această perioadă. 

 

 

Dr. Lavinia Buda 

 

Câteva aspecte legate de contribuţia lui Alexandru Rusu la elaborarea 

statutelor Uniunii Mariane a Femeilor Române Unite 



(Rezumat) 

 

Cuvinte cheie: statute, Alexandru Rusu, reuniune mariană, asociaţie, greco-catolic, Maria 

 

 

Studiul de faţă aduce în discuţie contribuţia lui Alexandru Rusu la elaborarea statutelor 

Uniunii Mariane a Femeilor Române Unite şi la constituirea UMFRU.  

Alexandru Rusu a fost implicat în acest proces în calitate de membru a unei reuniuni 

mariane a elevilor, apoi ca membru în comisia de elaboare a statutelor şi nu în ultimul rând în 

calitate de episcop. A fost una din puţinele voci ce au ales să exprime poziţii critice la adresa 

UMFRU, dar cu toate acestea s-a dovedit a fi un activ susţinător al reuniunilor mariane din 

Episcopia greco-catolică de Maramureş. Opiniile episcopului Alexandru Rusu ilustrează 

anevoiosul proces de constituire a UMFRU, fiind o sursă importantă de date pentru istoricul 

acestei asociaţii. 

 

 

Dr. Mircea Baron 

 

Istoricul înfiinţării şi dezvoltării exploatărilor aurifere ale  

Societăţii „Petroşani” (1932-1947) 

 

(Rezumat) 

 

Cuvinte cheie: România, Munţii Apuseni, Baia Mare, Maramureş, anii ’30-’40 ai 

secolului al XX-lea, minerit aurifer, Societatea minieră „Petroşani”. 

 

 Prin prezentarea unui document existent la Direcţia judeţeană Hunedoara a Arhivelor 

Naţionale, în Fondul Societatea „Petroşani”. Direcţiunea Minelor. Serviciul Tehnic, şi intitulat, 

Istoricul înfiinţării şi dezvoltării exploatărilor aurifere ale Soc. Petroşani (1932-1947), încercăm 

să creionăm contribuţia Societăţii miniere carbonifere „Petroşani” la dezvoltarea industriei 

extractive a metalelor preţioase, în anii 1932-1935 prin explorarea unor perimetre din 



patrulaterul aurifer al Munţilor Apuseni, dar mai ales prin crearea, începând cu anul 1935, a 

complexului minier din regiunea Baia Mare (Valea Borcutului) şi Maramureș (Totoş-Jereapăn). 

Materialul scoate în evidenţă şi activitatea desfăşurată în regiunea Munţilor Apuseni, dar prezintă 

cu precădere activitatea desfăşurată, în partea de Nord a Transilvaniei, pentru a crea un complex 

industrial, care face ca, deja în anul 1939, Societatea „Petroşani” să devină al treilea producător 

de aur al României, extrăgând acum, 570,183 kg aur, 2.430,851 kg argint, 75.470 kg cupru.  

 

 

Drd. Sergiu Soica 

 

Vremurile noi cer oameni noi şi în Biserică 

Ce ar fi pierdut Episcopul Alexandru Rusu dacă ar fi fost „Omul nou” 

 

 

 

(Rezumat) 

 

 
Cuvinte cheie: Biserica Greco-catoliă, Regimul Comunist, “Omul nou”, detenţie comunistă. 

 

 

Episcopul Alexandru Rusu este  unul din Episcopii greco-catolici, care au murit pentru 

Biserica lor. La închisoarea din Gherla în 9 mai 1963 a afirmat: „Fraţii mei, acum mă duc la 

Dumnezeu să-mi primesc răsplata pentru viaţa primită de la El, pentru Biserică şi pentru 

români”. 

Episcopul Maramureşului a fost caracterizat de Securitate, în 19 iunie 1946, astfel: 

„Episcopul Alex. Rusu este cunoscut ca un aprig militant catolic şi a venit în Maramureş cu 

intenţia de a încorpora pe toţi românii în cadrele bisericii greco-catolice. A dus o luptă continuă 

împotriva Ortodoxiei şi a dat neîncetat dovadă de intoleranţă religioasă… Mişcările  politice le-a 

privit şi le priveşte tot timpul prin prisma influenţelor catolice. Este imposibil să conceapă 

curentul realei democraţii şi să sprijine acest curent, în care proletariatul să aibă drept de asumare 

şi de voinţă. Astfel guvernul de azi, întemeiat pe cele mai largi principii democratice, cuprinde 



toate straturile sociale, având concursul nelimitat îndeosebi al claselor muncitoare, nu convine 

concepţiilor rigide ale catolicismului feudal, al cărui adept fidel este. Episcopul Alex. Rusu nu 

mai poate continua activitatea în regiunea Baia Mare în aceste condiţii, fără ca să expună însăşi 

Biserica unor atacuri brutale din partea maselor revoltate”. 

 

 

Drd. Robert C. Tőkőlyi 

 

Restitutio: 

Reprezentanţi ai învăţământului băimărean. 

Prof. Livia Levandovschi (1897- ?)  

 

(Rezumat) 

 
Cuvinte cheie: Livia Levandovschi, Baia Mare, învăţământ, feminism, comunism. 

 

       Livia Levandovschi a fost directoarea Şcolii Civile de Fete din Baia Mare atât în perioada 

interbelică cât şi după cel de-al Doilea Război Mondial. Totodată, a fost o mare feministă, 

activând în Reuniunea Femeilor Române „Regina Maria” Baia Mare precum şi în Uniunea 

Femeilor Antifasciste din România, filiala Baia Mare. Acest studiu are ca scop restituirea 

memoriei unei doamne, reprezentantă importantă a învăţământului băimărean din secolul             

al XX-lea. 

 

 

Drd. Marius Uglea 

 

Evadaţii de la Cavnic şi Nistru – Ion Pantazi, Ion Ioanid, Ţucă Marin –  

în documentele Securităţii 

 

(Rezumat) 



 

Cuvinte cheie: colonie de muncă, exploatare minieră, evadare, note informative, Securitate 

 

Studiul de faţă urmăreşte descrierea activităţii informative desfăşurate de către organele 

de Securitate în jurul lui Ion Pantazi, Ion Ioanid şi Ţucă Marin, participanţi activi la evadările 

simultane din 6 iunie 1953 de la coloniile de muncă de la Cavnic şi Nistru. S-a încercat 

creionarea câtorva aspecte particulare, atât din timpul detenţiei politice a acestora, cât şi din 

perioada de după punerea lor în libertate, pe baza documentelor păstrate în momentul de faţă de 

către C.N.S.A.S. Bucureşti. 

 

 

Drd. Robert C. Tőkőlyi 

 

Femeile şi colectivizarea agriculturii în Nord-Vestul Transilvaniei.  

De la acceptare la respingere. 

(1949-1962) 

 

(Rezumat) 

 
Cuvinte cheie: colectivizare, organizaţii de femei, comunism, Regiunea Baia Mare, Regiunea 

Oradea 

 

În acest studiu tratăm problema implicării femeilor în procesul de colectivizare a 

agriculturii. Pe de-o parte asistăm la o susţinere necondiţionată a procesului de către organizaţia 

de femei, UFDR, subordonată Partidului Comunist din România, iar pe de altă parte la o 

împotrivire din partea femeilor simple, a ţărăncilor, multe din ele lucrătoare ale gospodăriilor 

agricole de producţie. Este un subiect mai puţin tratat de către istoriografia română. 

 

 

 



 

Varga Zsolt 

 

Colecţia de documente Asociaţia Muzeală Băimăreană 

 

(Rezumat) 

 

Cuvinte cheie: colecţie arhivistică, „Asociaţia Muzeală Băimăreană”, Muzeul Orăşenesc Baia 

Mare, Schönherr Gyula, patrimoniu 

 

Tema articolului nostru este prezentarea unei colecţii de documente prelucrată arhivistic în 

cadrul Arhivelor Naţionale Maramureş în cursul anului 2012. Documentele au fost colecţionate de 

către Asociaţia Muzeală Băimăreană, înfiinţată la sfârşitul secolului al XIX-lea, în urma activităţii 

căruia a luat fiinţă Muzeul Orăşenesc Baia Mare. Asociaţia şi mai târziu muzeul, pe lângă materiale 

arheologice, tezaure monetare, produse de breaslă etc., a colecţionat şi un bogat patrimoniu 

documentar. 

În articol sunt prezentate câteva date semnificative referitoare la istoricul creatorului şi 

principalele genuri de documente ce compun colecţia: diplome, tratate, acte referitoare la proprietăţi, 

scrisori, documente şcolare, ecleziastice, miniere. Documentele sunt deosebit de importante, datorită 

faptului că o parte însemnată dintre ele sunt originale şi inedite.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 


