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Marius CRISTEA 

 
PROCESUL DE NAŢIONALIZARE DIN ROMÂNIA. 

STUDIU DE CAZ:  
EXPLOATĂRILE AURIFERE DIN ROŞIA MONTANĂ 
 
 
 
După al Doilea Război Mondial, întreaga evoluţie a României s-a 

desfăşurat sub semnul impunerii modelului sovietic. Reale schimbări au 
început după numirea guvernului Petru Groza, la 6 martie 1946, afectând 
profund structurile statului şi societatea în ansamblul ei. Procesul de 
comunizare a României îşi găseşte în anul 1948 apogeul prin Legea 119 
din 11 iunie 1948 pentru naţionalizarea întreprinderilor industriale, 
bancare, de asigurări, miniere şi de transporturi1 prin care Partidul 
Muncitoresc Român a legiferat confiscarea mijloacelor materiale a unei 
clase cu un potenţial risc de opoziţie, de altfel aflată într-o opoziţie 
conceptuală cu ideologia comunistă egalitaristă. Această lege a fost 
precedată de Constituţia din 13 aprilie 1948 în cuprinsul căreia apare la 
articolul 6 Structura social-economică, ale cărui paragrafe prefigurează 
legea din 11 iunie 1948, justificându-se demersul naţionalizării prin 
necesitatea imperativă a îndrumării economiei de către Stat. „Încercând o 
caracterizare succintă a naţionalizării din iunie 1948, putem aprecia că, în 
fapt, a fost o lovitură economică, dublând-o pe cea politică şi venind după 
numeroase valuri de arestări prin care partidul unic şi-a asigurat controlul 
total al societăţii.”2 Această lege bine instrumentată nu lăsa loc 
interpretărilor, având un caracter absolut, caracterizată printr-o sintagmă 
care se repetă obsedant, totul-toate, şi care-i va da valoarea ulterioară. 
Caracterul total al legii se regăseşte în ideologia regimului comunist care 
presupunea eliminarea definitivă a oricărei opoziţii, reală sau potenţială. 
Un segment relativ important al societăţii româneşti postbelice, cel al 
proprietarilor de întreprinderi, se afla într-o fundamentală opoziţie cu 
ideologia comunistă. Această opoziţie de valori se va tranşa în favoarea 

                                                 
1 Monitorul Oficial, nr. 133 bis din 11 iunie 1948. 
2 Gheorghe Onişoru, România în anii 1944-1948. Transformări economice şi 
sociale, Bucureşti , Fundaţia Academia Civică, 1998, p. 74. 
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celui mai puternic prin intermediul acestei legi. Aceasta se plia intenţionat 
pe linia distrugerii vechii societăţi cu certe valori democratice, pentru a 
face loc noii societăţi guvernate de „omul nou”. În aceeaşi direcţie se 
încadra distrugerea păturii mijlocii, destul de subţiri de altfel, a societăţii 
formate din proprietari de întreprinderi care, prin influenţa materială şi 
socială deţinută, reprezentau un real pericol pentru regim. În altă ordine de 
idei, existenţa unei pături sociale cu iniţiativă privată contrasta profund cu 
ideologia politică, economică şi socială a Partidului Muncitoresc Român. 
Această lege a fost meticulos pregătită din toate punctele de vedere de 
Comitetul Central al Partidului Muncitoresc Român care sublinia prin 
rezoluţiile emise necesitatea consolidării irevocabile a „regimului 
popular”3. Legea este astfel, aplicarea practică a acestei rezoluţii politice 
distrugând vechile valori economice, sociale şi, implicit politice. Sunt uşor 
de intuit efectele acestei legi asupra comunităţilor economice existente, 
acestea devenind devastatoare în zone mono-ocupaţionale. 

O astfel de entitate economică a fost Roşia Montană din judeţul 
Alba unde singura ocupaţie era exploatarea minereului aurifer. Exploatarea 
aurului din această zonă a Munţilor Apuseni a cunoscut momente de 
creştere economică succedate de diminuări drastice a producţiei, fapt care a 
alimentat o mentalitate aparte a acestei comunităţi ocupaţionale materiali-
zată printr-o non-reacţie surprinzătoare la confiscările operate de autorităţi 
în baza legii din 11 iunie 1948. Mentalitatea minerilor din această branşă 
este comparabilă cu cea a prospectorilor de aur din America de Nord sau 
Australia aflaţi în permanentă aşteptare a loviturii norocoase. Momentul 11 
iunie 1948 a fost receptat, în ciuda realităţii, drept un moment care va fi 
urmat de o altă revenire spectaculoasă, de altfel obişnuită în astfel de sfere 
ocupaţionale. 

Primul Război Mondial reduce până la suspendare activităţile 
miniere din zonă din lipsa forţei de muncă şi a incertitudinii administrative, 
moment urmat de o perioadă interbelică prosperă în care nu sunt receptate 
nici măcar efectele Marii Crize Economice, în această perioadă preţul 
aurului cunoscând o creştere de la 108.741 lei/kg. la o producţie anuală 
generală de 1809 kg. la 111.111 lei/kg. la o producţie anuală generală de 

                                                 
3 „…naţionalizarea consolidează temeliile regimului de democraţie populară şi dă 
o puternică lovitură clasei capitaliste, duşmana cea mai înverşunată a regimului 
popular.” Rezoluţii şi hotărâri ale C.C. al P.M.R., vol. I (1948-1950), Bucureşti, 
1952. 
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4435 kg.4 De asemenea, perioada interbelică aduce investiţii masive ale 
„Societăţii Mica” şi inovaţii cum ar fi şteampurile de tip californian cu 
acţionare mecanică. „Extragere rudimentară de aur fac numai micii 
producători, îndeosebi în unele centre de producţie din Munţii Apuseni, 
mai ales la Roşia Montană.”5 Exploatarea aurului în sistemul de cuxe 
reprezenta, de fapt, o formă de asociere6 care va fi generalizată de sistemul 
comunist prin colectivizare, singura diferenţă fiind caracterul liber al 
asocierii. În fapt, caracteristic mineritului ţărănesc, cei mai mulţi practicau 
o activitate de subzistenţă deoarece, în preajma naţionalizării, producţia de 
aur scăzuse din cauze obiective: secarea filoanelor principale şi politica 
B.N.R. Ţăranii proprietari de cuxe reuşeau printr-o muncă asiduă să-i 
asigure traiul zilnic. „Taică-meu avea trei părţi. Mina se numea Boncuţ. 
Era suficient! Cât să trăiască o familie civilizat.” (Carol Mignea) „Am avut 
părţi de băi. La mai multe băi am avut. Am avut la Râznă, am avut la Laţi, 
am avut la baie la Bătrâna, la Putrăgai, una pe Igren. Am avut că tata o fost 
miner şi o lucrat! […] Când dădea aur (mina - n.n.) era bine, când nu, 
duceam lipsă. Găsau aur! […] O luat tata: casă, pământ, părţi de mină, 
şteampuri. O găsit aur!” (Ana Coburi) 

Pe lângă proprietarii de mine sau cuxe „care erau în jur de 160” 
(Carol Mignea) în Roşia Montană şi în satele din jur (Corna, Bucium, 
Mogoş etc.) exista o masă numeroasă de mineri angajaţi în aceste mici 
exploatări care erau plătiţi, în general, în produse: minereu sau cereale. 
„Uneori, mai aducea tata un om sau doi, când avea multe lucrări, mai 
multe de făcut, dar nu cu plată, ci pe sistemul de împărţit. La derocare se 
împărţea minereul rezultat... Lucrau în partea noastră de mină şi se obligau 
să împartă cu noi minereul rezultat.” (Carol Mignea) Plata în cereale era la 
fel de rentabilă: „Pe timpu’ acela (perioada interbelică - n.n.) un muncitor 
care perfora se plătea în grâu, o jumătate de litră de grâu sau o litră un 
muncitor bun. O litră de grâu (echivalent cu 15 kg. - n.n.) era echivalent cu 
un gram, un gram şi jumătate de aur. Atât primea pe săptămână... Era 

                                                 
4 Victor Jinga, Problemele fundamentale ale Transilvaniei, vol. II, Braşov, Astra, 
1945, p. 408. 
5 Idem, p. 407. 
6 „Asociaţiile pe cuxe sunt manifestări economice caracteristice ale spiritului social 
al populaţiunii din regiunile miniere, ele anticipând prin exemplu şi experienţa lor, 
forme de viaţă economică asociată ale micilor producători agricoli şi industriali.” 
Ibidem, p. 407. 
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mulţumit că era asigurat pe săptămâna aceea.” (Gheorghe F. Ivăşcanu) În 
ciuda acestui fapt, situaţia locuitorilor din această zonă este departe de a fi 
ideală, deoarece situaţia materială dezastruoasă a majorităţii nu se deosebea 
de a altor sfere ocupaţionale specifice zonelor mineritului ţărănesc, fapt 
reliefat în studiile Astrei.7 

Sfera ocupaţională extrem de îngustă din Roşia Montană se va 
dovedi, după 11 iunie 1948, un factor fatal pentru comunitatea de mineri. 
După pierderea unicei surse de venit, locuitorii ajung într-o stare extremă, 
pierzând astfel toate posibilităţile de subzistenţă. „Veniturile obţinute din 
exploatarea minereului aurifer, cu diferenţe notabile de la proprietarii de 
mine şi şteampuri, până la angajaţii zilieri, spălătorii nisipurilor aurifere şi 
până la holoanderi sau holoangări (hoţi de aur - n.n.) permiteau 
achiziţionarea cu plată a celor mai multe din produsele necesare gospodăriei 
ţărăneşti: alimente, obiecte de uz casnic sau obiecte de podoabă.”8 

Momentul 11 iunie 1948 este echivalent pentru comunitatea minieră 
roşiană cu pierderea tuturor posibilităţilor de supravieţuire, locuitorii fiind 
puşi în faţa faptului împlinit şi, implicit, obligaţi să accepte integrarea în 
planurile economice ale P.M.R. Pierderea tuturor posibilităţilor de 
asigurare a subzistenţei transformă masa de mineri roşieni dintr-una relativ 
independentă într-una maleabilă şi uşor de manipulat. Scăderea cantităţii 
de aur descoperită în ultimii ani, mentalitatea specifică prospectorului şi 
confiscarea tuturor minelor şi a mijloacelor aferente transformă populaţia 

                                                 
7 Situaţia industriei miniere din perioada interbelică a fost dezbătută la Congresul 
Astrei din 10-12 septembrie 1938 de la Abrud pe baza unui amplu material 
prezentat de Ion Popa-Zlatna. „Din punct de vedere social şi economic, pentru 
ţinutul Munţilor Apuseni […] putem spune că acest capitol cu extraordinare 
fructificări n-a fost la înălţimea impusă de trecutul istoric naţional al acestui ţinut. 
[…] O comună minieră ar trebui să fie satul model. În realitate, însă, aceste 
comune oferă priveliştea sărăciei întruchipate, cu biserici umile şi neînzestrate, cu 
şcoli dărăpănate, lipsă totală de case culturale şi biblioteci, lipsă de băi populare, de 
locuinţe sănătoase şi de gospodării îngrijite. Populaţia acestor comune, din subsolul 
cărora ies mari cantităţi de aur, nu se deosebeşte de populaţia celorlalte comune din 
munţi, în care bântuie sărăcia cumplită, cu aspectele ei variate ca: subnutriţia, 
bolile sociale, tuberculoză, alcoolism, analfabetism.” Andrei Negru, Aspecte ale 
vieţii sociale din Ţara Moţilor oglindite în revistele „Sociologie românească” şi 
„Societatea de mâine” în „Ţara Moţilor. Studii, articole şi comunicări”, nr. IV, 
Cluj-Napoca, Clusium, 1992, p. 137. 
8 Roşia Montană. Studiu etnologic, Bucureşti, D.A.I.M., 2004, p. 44. 
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într-o masă fără mijloace elementare de supravieţuire.9 „După război s-au 
schimbat foarte multe, mai ales la noi în Roşia Montană şi împrejurimi: 
Bucium, Corna… toţi cei care am depins de activitatea de minerit, am avut 
probleme, mai ales după acel act de naţionalizare din 11 iunie 1948, când 
toate minele private, toate acţiunile au fost trecute în proprietate de stat, 
dată de când minerii, proprietarii nu au mai avut drept de exploatare. Acest 
lucru s-a răsfrânt asupra familiilor de mineri foarte, foarte dureros. Au 
rămas zeci, chiar sute de familii care nu mai aveau surse de supravieţuire.” 
(Carol Mignea) „Rău o fost! Le-o luat tăt la oameni de şi-or luat lumea în 
cap […] Ne-or luat minele, ne-or luat şteampurile, ne-o luat pământurile şi 
ne-or lăsat calici.” (Ana Coburi) „Or vint în ’48, ne-or prins aşa… or închis 
băile, or puşcat gurile de mine. Ne-or lăsat să mai măcinăm cât minereu am 
avut. După acee…gata!” (Francisc Ciura) 

Acţiunea de naţionalizare devine cu atât mai dramatică în momentul 
în care gurile minelor sunt detonate, spulberându-le oamenilor ultimele 
speranţe de a-şi recupera fostele proprietăţi intacte. Foştii proprietari se văd 
în situaţia de a renunţa definitiv la mentalitatea specifică zonei, speranţa că 
situaţia se va rezolva într-un mod convenabil. „Se ştia că alte mine au fost 
detonate. […] Or vinit pe la ora patru după-amiaza când noi ieşeam. Era 
acolo echipa de detonatori trimişi de Partidul Comunist… nişte analfabeţi, 
aşa au fost comuniştii! Erau la 13 armături puşi detonatori şi aşteptau după 
noi să nu ne puşte în mină. Noi am fost să ne scoatem sculele şi am avut o… 
când am ieşit din mină ne-au primit cu înjurături. Am avut o altercaţie cu ei, 
eram gata-gata să ne batem. […] Când ne certam noi, unu’ o mers şi-o dat 
drumu’ la explozibil şi o puşcat mina. 13 armături! Aşa o fost! Să nu le mai 
avem!” (Gheorghe F. Ivăşcanu) „După ce s-o făcut naţionalizarea de la 11 
iunie 1948, după câtva timp, asta o fost vara, toamna o început să se închidă 

                                                 
9 „[…] Astăzi, 7 iulie 1948, stând de vorbă cu mai mulţi locuitori din com. Roşia 
Montană şi com. Corna, care se plâng căci astăzi au ajuns într-un hal ce nu au fost 
niciodată, pe motivul că nu mai au ce mânca, nici ei nici familiile lor, la fel nu au 
îmbrăcăminte, bani cu ce să cumpere cele necesare traiului vieţii, iar în prezent 
aceşti oameni care nu sunt angajaţi la Exploatarea Minaur a Statului, precum şi în 
urma naţionalizării, ce a avut loc în ziua de 11 iunie 1848, care a oprit cu 
desăvârşire aceste mici mine de unde se exploatează minereul, aceşti oameni 
neangajaţi la Stat au ajuns să şomerească pe străzile şi uliţele comunelor, din raza 
acestui post. […]” Arhivele Naţionale ale României. Alba Iulia, fond. Postul de 
Jandarmi Roşia Montană, dosar nr. 11/1948, f. 5. 
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minele. Era unu’ Giurgiu Nelu de la gura minei care venea să detoneze gurile 
de baie. Era un fel de securist, că era şi în armată. Venea cu minerii de la 
Exploatare cu lăzile de exploziv şi puşca minele!” (Sabin David) 

Cum distrugerea bunurilor naţionalizate nu era prevăzută în lege sub 
nici o formă şi nici o autoritate locală (primăria, poliţia, jandarmeria) nu a 
emis vreun ordin scris, există posibilitatea ca acest ordin să fi aparţinut 
P.M.R. local. Această situaţie este semnalată prin Nota Informativă nr. 91 
din 9 august 1948 emisă de Postul de Jandarmi Roşia Montană către 
Legiunea de Jandarmi Alba-Iulia cerând lămuriri.10 

Un alt aspect interesant este statutul legal al instalaţiilor anexe 
mineritului aurifer: şteampurile şi instalaţiile de spălare a nisipurilor 
aurifere. Conform legii naţionalizării, anexele întreprinderilor naţionalizate 
se confiscă o dată cu obiectivele principale.11 În Roşia Montană aceste 
instalaţii nu au fost confiscate ci, o parte distruse de diferiţi activişti de 
partid iar, pentru restul, în special cele tradiţionale, cu acţionare bazată pe 
forţa apei, foştii proprietari au fost obligaţi să le demonteze sub ameninţare. 
Această aparentă eludare a legii ne duce cu gândul la lipsa unui plan 
concret al partidului în privinţa acestor mici exploatări aurifere sau la 
dorinţa de a confisca exclusiv instalaţii cu acţionare mecanică. „Au fost 
câteva grupuri, câteva persoane care au acţionat imediat după naţionalizare 
la aşa-zisa acţiune de luare a unor utilaje şi instalaţii de la proprietari care 
aveau şteampuri cu acţionare mecanică: mai ales cele cu motoare electrice 
sau cu alte forme de acţionare. Aceştia au mers de la o instalaţie la alta şi 
au demolat abuziv. Nu numai că le-au luat, ci le-au spart.” (Carol Mignea) 

                                                 
10 „Raportăm spre ştiinţă că azi la data mai sus menţionată (9.VIII.1948 - n.n.) 
individul Giurgiu Ioan [,] din comuna Roşia Montană, salariat la Societatea 
<Minaur> exploatarea din Roşia Montană şi membru activ al organizaţiei U.T.M. 
precum şi membru P.M.R. din localitate, a ridicat de la sus menţionata exploatare 
anumite cantităţi de dinamită, capse şi fitil şi trei muncitori, cu care împreună a 
procedat la distrugerea gurilor de galerii lucrate de pe timpul romanilor, de la 
întreprinderile naţionalizate din această regiune, spuiind că le distruge cu scopul ca 
să nu intre hoţi prin minele de aur, cu scopul ca să fure minereu. […] Stând de 
vorbă cu şeful exploatării mai sus menţionate, precum şi cu inginerii acestei 
exploatări, care ne informează că salariatul Giurgiu Ioan abuzează şi fără nici o 
formalitate, depăşind peste şeful exploatării a procedat la distrugerea sus 
menţionatelor guri de galerii.” Arhivele Naţionale ale României. Alba Iulia, fond 
Postul de Jandarmi Roşia Montană, dosar nr. 11/1948, f. 10. 
11 Legea 119 din 11 iunie 1948 pentru naţionalizarea… cap. I, Art. 2, 3. 
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„În 1946 am găsit 3 kilograme şi 620 de grame (de aur - n.n.) din care, am 
investit un kilogram şi 720 de grame la construcţia unui şteamp. Era nou, 
bijuterie, nu altceva! Le-am folosit un an de zile, pe urmă am băgat toporu’ 
în ele că am fost obligaţi! Ne împuşcau! Ne-o avertizat: dacă în timp de-o 
săptămână nu le duceţi, le aruncăm în aer!” (Gheorghe F. Ivăşcanu) „De 
acelea nu s-o atins nime’. Nu o fost a statului. Nu mai aveau ce face cu ele, 
nu mai aveau de lucru, nu mai aveau minereu, le-or demontat ca lemne de 
foc. Erau lemne de o iarnă bună: roata, fusu’…” (Sabin David) 

Capitolul IV al Legii 119 din 11 iunie 1948 pentru naţionalizarea 
întreprinderilor industriale, bancare, de asigurări, miniere şi de transporturi 
prevede dreptul la despăgubiri al foştilor proprietari de întreprinderi 
naţionalizate. La articolul 11 se prevede că „statul va acorda despăgubiri 
proprietarilor şi acţionarilor întreprinderilor naţionalizate”, iar articolul 13 
stabileşte că aceste despăgubiri vor fi stabilite de comisii speciale de pe 
lângă Tribunale. În sprijinul „încălcării” acestor articole de lege, discursul 
statului comunist se îndreaptă spre retorica obişnuită în cazul foştilor 
proprietari care sunt catalogaţi ca exploatatori fără drepturi într-un stat 
aparţinând „muncitorilor”. Acestora li se neagă dreptul de a supravieţui, 
invocându-se prevederile articolului 15 din Legea naţionalizării, care 
prevede eliminarea despăgubirilor în cazul celor care s-au îmbogăţit ilicit, 
iar unii dintre foştii proprietari au fost arestaţi sub motiv că au comis 
abuzuri sau ilegalităţi prin care au sabotat economia naţională. Unul dintre 
motivele arestării era legat de contrabanda prin care cei care mai aveau 
rezerve de aur încercau să-şi asigure existenţa. O metodă uzitată de miliţie şi 
jandarmerie era alcătuită din percheziţiile domiciliare efectuate la diferiţi 
localnici.12 Statul urmărea să preia tot aurul păstrat de foştii proprietari şi, în 
acest scop miliţia şi jandarmeria operează arestări utilizând metode specifice 
Securităţii (arestare nocturnă - n.n.). Cei arestaţi sunt duşi cu „duba neagră” 
la Abrud sau la Câmpeni unde era sediul securităţii din zonă. Această 
„vânătoare” de aur continuă din momentul naţionalizării până în anul 1959. 
O figură apărută des în mărturiile celor din localitate este cea a lui Pescaru 
(Pascariu - n.n.). „Am fost copil mic da’, îmi amintesc ca acuma. Venea pă 
Corna, pă Bucium şi Roşia şi apuca la băute cu minerii. Făcea chefuri şi îi 
trăgea de limbă: care o avut aur, care mai aveau. Apăi, după aia, i-o luat la 
bâte! O luat bâte de n-o văzut Ardealu’! Numa’ de aici (zona pieţei din 

                                                 
12 Sectorul de Jandarmi Abrud, dosar nr. 3/1946-1947, ff. 223, 301, 311, 232 şi 
Circumscripţia de miliţie Abrud, dosar nr. 437/1949, ff. 4, 56.  
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Roşia Montană - n.n.) de sus o luat 10 kile de aur!” (Constantin David) „Au 
fost mulţi oameni arestaţi, în special foşti proprietari, oameni mai înstăriţi 
care erau cercetaţi pentru a stoarce de la ei cantitatea de aur pe care se 
presupunea că ar avea-o ca rezervă acasă.” (Carol Mignea) „O dus tăţi 
proprietarii la Câmpeni, să deie auru’, dacă nu de voie bună, atunci de sâlă! 
Îi băteau să deie auru’! Spuneau ei, că io n-am fost: Să nu ajungă nime’ pe 
unde am fost io!, că era securitate de la Bucureşti şi din judeţele învecinate. 
Vinea o maşină neagră de te lua noaptea din pat şi te ducea la bâte. Ce să 
facă, că erau schingiuiţi şi bătuţi până dădeau auru’!” (Sabin David) 

Această acţiune a securităţii din Câmpeni asistată de lucrători de 
miliţie din zonă a avut accente extreme şi efecte tragice, umilinţele şi 
torturile determinând oameni din zonă, în special femei, să se sinucidă. „Şi 
pe mama o bătut-o de o vrut să se prăpădească! Două femei de aici, din 
Roşia, s-or omorât: una s-o aruncat în fântână, alta şi-o tăiat venele. A treia 
o vrut să se arunce în fântână, da’ o prins-o un jandarm şi o tras-o înapoi. 
Mama o vrut să se arunce din pod şi io i-am strigat din drum: Mamă, nu te 
arunca! I-o bătut şi i-or chinuit, săracii! S-or adunat de aici zeci de 
kilograme de aur şi bijuterii!” (Gheorghe F. Ivăşcanu) 

Torturile operate de Securitate la sediul din Câmpeni sau la Postul 
de miliţie din Roşia Montană au rămas vii în memoria colectivă, martorii 
descriind imagini uneori greu de acceptat. Roşienii, surprinşi de 
naţionalizare, copleşiţi de efectele acesteia, sunt ridicaţi noaptea de „duba 
neagră” sau convocaţi la Postul de miliţie din Roşia Montană unde sunt 
supuşi la torturi pentru a dezvălui locurile unde au ascuns aurul. „I-o bătut 
pe oameni şi i-o chinuit! I-o dezbrăcat la pielea goală, şi pe femei, şi le 
legau şi o slobozât şobolani pe ele. Aici în Roşia! Fostu’ şef de post de aici, 
Pescaru! Şi şobolanii trăgeau la părţile păroase la oameni, pe la 
picioare…I-or ţânut legaţi într-un picior de le-or vineţât picioarele. Şi-or 
făcut pe ei necesităţile! Să deie auru’!” (Gheorghe F. Ivăşcanu) 

Situaţia survenită în urma naţionalizării, sărăcia accentuată, tratamen-
tele inumane practicate de securitate determină populaţia de mineri să caute 
în alte părţi mijloace de a ieşi din această situaţie: procurarea mijloacelor 
materiale necesare existenţei şi ieşirea de sub controlul direct al securităţii 
din zonă. Lipsa desăvârşită de mijloace materiale şi imposibilitatea 
procurării acestora creează un adevărat exod al populaţiei de mineri spre 
şantiere de construcţii sau spre bazinele carbonifere din Valea Jiului, în 
Roşia Montană înregistrându-se în anul 1956 o populaţie cu aproximativ 
21% mai redusă faţă de anul 1948. În primii anii care au urmat 
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naţionalizării, această deplasare de populaţie este sezonieră, familiile celor 
mai mulţi rămânând în localitate urmând ca în anii următori o bună parte a 
locuitorilor să nu mai revină. În 18 iunie 1948, conform rapoartelor 
Postului de Jandarmi Roşia Montană erau plecaţi deja 160 de mineri la 
minele de fier Ghelari, la tunelul Livezeni şi la Petroşani.13 „Dej o dat 
ordinu’: Închideţi minele, dar pe oamenii de acolo îi angajaţi la exploatare 
la Corna! Ei nu or respectat! Pe care o vrut io angajat, pe care nu, nu! Ce 
mi-o luat munca, mina, şteampurile, am rămas fără pită pă masă, fără 
serviciu! Mi-am luat lumea în cap!” (Gheorghe F. Ivăşcanu) 

„Atunci or început oamenii să ardă şteampurile şi-or început a 
merge pe şantiere. Toată lumea era pe şantiere! Aicea nu prea băgau 
(angajau - n.n.). Era unu’ Iancu Andrei, era mare comunist! El nu angaja 
decât pe cei care vroia. Apăi, o mărs oamenii pe şantiere! Căpătai plată de 
două ori decât aici.” (Francisc Ciura) În anul 1948 în Roşia Montană erau 
2.716 locuitori şi în satul Corna 86114 iar, în anul 1956 plecaseră din Roşia 
Montană 345 de persoane şi din Corna 520.15  

Răspunsul societăţii roşiene la naţionalizarea din 11 iunie 1948 şi la 
acţiunile securităţi, miliţiei şi jandarmeriei a fost unul rezervat. Supunerea 
necondiţionată a proprietarilor de mine suscită numeroase probleme. În 
condiţiile speciale pe care le presupunea societatea roşiană, perspectiva 
pierderii dreptului de exploatare a aurului, s-ar fi aşteptat o reacţie de 
opoziţie consistentă. În sprijinul atitudinii rezervate putem invoca 
caracterul cosmopolit al Roşiei Montane în care găsim culte religioase 
diferite: ortodocşi, greco-catolici, romano-catolici, reformaţi, evanghelişti, 
culte neoprotestante (adepţi ai Oastei Domnului, Martorii lui Iehova, 
baptişti) care implică mai multe etnii: români, maghiari, germani, ţigani, 
evrei, diferenţiaţi de statutul social, ocupaţional şi avere. Acest caracter 
cosmopolit al societăţii constituite în jurul exploatărilor aurifere creează o 
societate hibrid fisurată profund de aceste multiple diferenţe. Totuşi, aceste 
diferenţieri au fost eludate de interesul comun atât al proprietarilor, cât şi al 
muncitorilor angajaţi de aceştia: asigurarea materială a propriei existenţe. 
Această situaţie a fost abil şi intens exploatată de discursul specific 
comunist împărţind societatea în clase aflate într-un conflict profund: 

                                                 
13 Arhivele Naţionale ale României, Alba Iulia, fond Legiunea de Jandarmi Alba, 
dosar. 32/1948, f. 49. 
14 Ibidem, f. 28. 
15 Roşia Montană. Studiu etnologic, p. 23 . 
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proprietarii, „reacţionari şi exploatatori” şi muncitorii, „exploataţi”, ultimii 
fiind invitaţi să preia puterea şi „echitatea” prin egalitate.  

Acţiunea de naţionalizare a fost orchestrată cu grijă, nelăsând timp 
de reacţie şi, în paralel, P.M.R. local induce o atitudine revanşardă 
muncitorilor de la societatea Minaur şi exploatează sentimentele populaţiei 
sărace din localitate prin discursul specific anilor marcaţi de instaurarea 
comunismului în România.16 Foştii proprietari sunt, astfel, catalogaţi ca 
„exploatatori, reacţionari şi torţionari”, (Gheorghe F. Ivăşcanu) iar aceştia, 
în faţa valului comunist: muncitori, activişti P.M.R., securitate, miliţie, 
jandarmerie renunţă la opoziţie în favoarea acceptării necondiţionate şi a 
rezistenţei pasive în aşteptarea unei soluţionări convenabile a situaţiei lor. 
Securitatea pregăteşte acţiunea cu atenţie mizând pe lipsa de rezistenţă a 
proprietarilor. Aceştia sunt „reeducaţi”, pedepsiţi prin eliminarea oricărei 
posibilităţi de supravieţuire, fiind astfel nevoiţi să părăsească localitatea. 
Astfel, se reduce presiunea exercitată de aceştia în localitate, asigurându-se 
succesul deplin al acţiunii. Foştii proprietari exercită o rezistenţă pasivă, 
infructuoasă, Postul de jandarmerie din localitate înregistrând această stare 
de spirit pe care o caracterizează ca fiind una „reacţionară”.17  

Naţionalizarea din 1948 prin legea 119 din 11 iunie marchează un 
moment de vârf în procesul de instituire a comunismului în România, 
distrugând bazele economice şi sociale ale societăţii anterioare în scopul 
creării noii societăţi bazate pe egalitate. Constatările ulterioare ajung la o 
singură concluzie: oamenii au ajuns „egal de săraci”. În cazul Roşiei 
Montane, societatea a avut de suferit mai mult datorită caracterului special 
pe care îl avea. Lipsirea de unica sursă de venit dinamitează comunitatea 
care se vede silită să accepte compromisul cu noua conducere sau să caute 
alte surse de subzistenţă. Deşi reacţia societăţii a fost rezervată la acţiunea 
                                                 
16 „Psihopoliticianului îi revine sarcina de a defăima şi de a degrada omul în ceea 
ce reprezintă el în sine. […] Există o curbă a degradării care coboară până într-un 
punct în care rezistenţa individului devine aproape nulă […]” Spălarea creierului. 
Complotul psihopolitic al comunismului, Bucureşti, Duh şi Adevăr, 1998. 
17 Raport al Postului de jandarmi din Roşia Montană din data de 20 nov. 1948. „În 
raza acestui post există reacţionari, dar care nu se manifestă cu nimic pe faţă, mai 
ales acei de la care s-au luat minele şi care azi nu mai câştigă aşa cum câştiga când 
trebuia să exploateze muncitorii pentru câştiguri enorme de care, azi sunt lipsiţi. Ei 
pun la cale şi lansează diferite svonuri, care fac ca să plece dela alţii, nu dela ei, 
pândind din unbră cu scopuri determinate.” Arhivele Naţionale ale României, Alba 
Iulia, fond. Legiunea de Jandarmi Alba, dosar. 32/1948, f. 52. 
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de confiscare a proprietăţilor, în zonă se înregistrează acţiuni de rezistenţă 
armată care au implicat oameni cu strânse legături cu lumea aurului. Astfel, 
în zonă a acţionat grupul fraţilor Macavei format din: Nicolae Macavei, fost 
chestor de poliţie în Bucureşti, Traian Macavei, economist, Alexandru 
Macavei, miner (de fapt a fost locotenent în armată - n.n.). Iniţial au fost 
cercetaţi pentru contrabandă cu aur, fapt care i-a determinat să se ascundă, 
ulterior fiind căutaţi pentru „infracţiunea de organizare în bandă”, agresiune 
împotriva autorităţii, omor, dezertare.18 „Ei nu aveau mine! Ei cumpărau aur 
de la oameni, da’ îl plăteau bine. Au fost nişte români adevăraţi! Unu’ o fost 
chestor de poliţie în Bucureşti, Niculiţă şi Sandu o fost locotenent şi fratele 
lor Trăian o fost sergent major. Or avut avere bună acolo la buciumani![…] 
De aici, mulţi oameni or făcut puşcărie pentru ei că le-au dus mâncare. O 
fost români buni! Care or ţinut la ţara noastră!” (Francisc Ciura) 

Procesul de naţionalizare a fost unul dintre cele mai radicale din 
acţiunea de instaurare a comunismului în România, cu efecte hotărâtoare 
asupra creării noii societăţi egalizatoare unde transformarea societăţii 
democratice echivala cu dispariţia sa în totalitate. Naţionalizarea a însemnat, 
mai ales în cazul comunităţilor mono-ocupaţionale dispariţia grupului ca 
entitate pierzându-şi, odată cu mijloacele materiale, şi identitatea culturală. 

 
Lista martorilor 
 
1.  Ciura Francisc - s-a născut la Roşia Montană în 7 ianuarie 1932 într-o 
familie înstărită, proprietari ai mai multor mine de aur şi şteampuri. După 
naţionalizare a urmat şcoala de şoferi la Grupul Şcolar „Avram Iancu” din 
Aiud şi s-a angajat la Exploatarea Minaur de la Corna, jud. Alba. 
2.  Coburi Ana - s-a născut la Roşia Montană în 5 octombrie 1918. 
Naţionalitate maghiară, religie romano-catolică. În tinereţe, obligată fiind 
de decesul tatălui, a muncit în mină alături de fraţii săi. În prezent locuieşte 
la Roşia Montană. 
3.  David Constantin - s-a născut în 9 martie 1947 în Roşia Montană. A fost 
maistru minier la Exploatarea auriferă din zonă. Este un pasionat al 
„poveştilor bătrânilor” şi al vechilor obiceiuri minereşti. În prezent este 
pensionar. 

                                                 
18 Arhivele Naţionale ale României, Alba Iulia, fond Circumscripţia de Miliţie 
Abrud, dosar. 437/1949, f. 7. 
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4.  David Sabin - s-a născut în 26 august 1920 în comuna Bucium. A venit 
la Roşia Montană în 1927, unde s-a familiarizat cu munca în mină, lucrând 
în diferite exploatări particulare. După 1948 s-a angajat la Exploatarea 
Minaur. 
5.  Ivăşcanu F. Gheorghe - s-a născut la Roşia Montană în 5 mai 1931. 
Naţionalitatea română, religia ortodoxă. A lucrat în mină de la vârsta de 12 
ani şi jumătate. Familia sa a deţinut mina „Coloja” şi două şteampuri şi 
jumătate pe valea „Foieş”. După naţionalizare a fost exmatriculat de la 
şcoală sub acuzaţia că era „reacţionar şi exploatator” şi a plecat pe şantier 
la Teliuc. A participat la prospectări la Şoimoş şi la Highiş şi, pentru o 
vreme, a lucrat şi în Valea Jiului. Ulterior a revenit şi s-a stabilit la Roşia 
Montană unde a devenit maistru minier. A lucrat timp de doi ani şi în 
Algeria. În prezent locuieşte în Roşia Montană. 
6.  Mignea Carol - s-a născut la Roşia Montană în 26 iunie 1930. 
Naţionalitate română, religie greco-catolică. A lucrat în mină alături de 
tatăl său de la vârsta de 13 ani. După naţionalizare a devenit maistru 
electromecanic la Exploatarea minieră de la Corna, jud. Alba. 

 
 
THE NATIONALIZATION PROCESS IN ROMANIA 

CASE STUDY: THE EXPLOITATION OF GOLD IN THE ROSIA 
MONTANA REGION 

 
Following the establishment of the communist regime in Romania 

and after the appointment of the Petru Groza government, one of the most 
significant laws that led to the definite institution of communism 
throughout the whole country was the Law no.119 of June 11th 1948 
referring to the nationalization of the industrial, banking, insurance, mining 
and transportation units. 

The imposition of this law represented an impairment for both the 
owners of these units, who represented an important segment of the 
romanian postwar society, as well as the main opponents to the communist 
ideology, and for the economic community. Such was the situation which 
occured at Rosia Montana (county of Alba), a region where the sole 
occupation was the exploitation of gold deposits.  
 The material investigates on the basis of reference documents and 
verbal testimonies of those who experienced and where directly affected 
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by nationalization, the impact the process had upon the community of 
Rosia Montana. In this particular case, the process of nationalization led to 
the disappearance of the group as an entity as well as to the loss of the 
material means and cultural identity at an individual level. 
 
 


