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TECHNICAL MUSEUM OF CUGIR. 
CASE FOR SETTING 

 
 The paper presents arguments and criteria justifying the establishment 
and operation of a technical Museum in the city of Cugir. 
 Establishment of the technical Museum in San Jose is the majority of 
the inhabitants of the city, as evidenced by written agreement. 
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 1. Introducere 

 
Necesitatea existenței unui muzeu în anul 3 al deceniului 2, 

secolul 1, mileniul 3, pentru o localitate cu 25950 locuitori, cu o 
existență dovedită arheologic cu mult peste 2000 de ani și documentar 
de 520 de ani (recent s-a dovedit a fi 693 de ani), nu trebuie justificată, 
ci realizată [2]. Totuși, în acest sens, aducem trei argumente: 

a) Toate localitățile însemnate din lume posedă cel puțin un 
muzeu, iar unele chiar au câte 2-3 sau mai multe [3]; 

b) În județul Alba, cele 4 municipii, 7 orașe, 66 comune și 99 
din cele 658 sate dispun de cel puțin un muzeu. Pentru situația 
excepțională din județ, în anul 2012 s-a acordat Premiul Academiei 
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Române, iar în anul 2013 Institutul Național al Patrimoniului a cuprins în 
lista bunurilor de excepție ale României, rețeaua de expoziții-muzee din 
comunele și satele județului; 

c) Orașul Cugir posedă bunuri muzeale de patrimoniu, cu 
valoare însemnată. Într-un studiu realizat în luna iunie 2013, asupra 
unui număr de 1600 obiecte oferite de către circa 425 donatori, a 
rezultat următoarea situație [1], [5]: 

 
Tabelul 1 

Importanța 
patrimoniului 

muzeal 
Național Regional Județean Local Total 

Număr bunuri 18 42 138 1402 1600 
 

Este potrivit a se menționa crezul savantului Nicolae Iorga, 
exprimat astfel: ,,Arhivele, bibliotecile, muzeele și statuile sunt tezaure 
prin care se legitimează poporul nostru în fața întregii lumi” [7].  

În mod firesc și cugirenii doresc să se legitimeze prin ceea ce  
au creat cele peste 40 de generații de locuitori, recunoscute istoric. 

 
 2.  Starea patrimoniului cugirean 

 
Prezentat prin conceptul marelui savant, patrimoniul cugirean 

arată astfel: 
a) Arhiva administrației publice, constituită până la 21 

decembrie 1989, a pierit în acea zi. După acel eveniment, administrația 
publică locală a avut în atenție constituirea fondului arhivistic și 
conservarea acestuia. 

b) Biblioteca publică, care în 1974, la a 175-a aniversare de la 
înființarea uzinei, împreună cu cea tehnică cuprindea 40000 volume și 
publicații [8], s-a reconstituit prin grija Sindicatului Liber din UM Cugir și 
reorganizată de autoritatea publică locală. 

În cazul Bibliotecii Tehnice - una dintre cele mai dotate din țară, 
a fost abandonată un timp, dar este în curs de reconstituire, prin 
preocuparea Sucursalei ALBA a AGIR, cu sediul în Cugir, Colegiului 
Tehnic ”Ion D. Lăzărescu”, a Parcului Industrial Cugir și a  unor membri 
ai Asociației Pro-Cugir. 

c) Monumentele, respectiv statuile, se află într-o situație mai 
favorabilă, în sensul că acestea s-au aflat mai  mult în atenția 
autorităților publice, a unor asociații civile, bisericilor, școlilor și a 
cetățenilor, astfel – tabelul 2: 
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Tabelul 2 
Poz 

 
Denumirea 
monumentului-statuii 

Stadiul 
lucrării 

Anul Realizatori Observații 

1 Monumentul Fabricii 
de fier și oțel 

ridicare după 
1799 

fabrica A existat până 
în 1965 [9] 

2 

Monumentul-troiță a 
,,Eroilor căzuți în 
războiul întregirii-
1914-1919” [6] 

ridicare 1919 veteranii de 
război 

Înlăturat în 
1945 dar 
salvat de  
cugireni patri-
oți anonimi 

3 

Monumentul eroilor 
vinereni căzuți în 
primul război mondial, 
1914-1919 [6] 

ridicare 1932 comunita-
tea locală 

În 1945 au 
fost adăugate 
numele eroilor 
din al II-lea 
război 
mondial [6] 

4 

Monumentul eroilor 
cugireni căzuți în 
primul și al doilea 
război mondial[6] 

ridicare 2001 Biserica Sf. 
Nicolae, 
Asociația 
Pro-Euro-
pa, Clubul 
Leilor, Pri-
măria 

 

5 
Monumentul Fabricii 
de fier și oțel Cugir [6] 

recon- 
stituire 

2010 comitetul 
cetățenesc 

Cu sprijinul 
sponsorilor și 
a UM Cugir 

6 

Monumentele zonei 
Cugir-Câmpu Pâinii, 
concurs de eseuri 
școlare [11] 

Cerce-
tare 

2011 Elevii 
școlilor din 
Cugir,  
Blandiana, 
Ceru-Băcă-
inți, Săliște, 
Șibot 

Cu sprijinul 
echipei de 
proiect [11] 

7 Castelul de apă [12] Reabi-
litat 

2011 Aut. publică 
locală 

 

8 

Coloana infinită, 
Statuia păcii, Troița 
Revoluției 

Redac-
tat și a-
plicat 

tăblițe-
le pro-
vizorii 

2012 Asociația 
Pro-Cugir 

Solicitat UMC 
aplicarea 
tăblițelor 
metalice 

9 

Documentar: Monu-
mente de For public, 
zona Cugir 

Cerce-
tare, 
65 

poziții 

2013 Asociația 
Pro-Cugir 

Spre însușire 
Consiliul 
Județean 
Alba 
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d) Muzeul public local și mai ales Muzeul sau secțiunea tehnică 
la care ne vom referi constituie dezideratul firesc al momentului. 

 
3. Pledoarie pentru înființarea Muzeului Tehnic  
 
Demersurile pentru înființarea Muzeului Public cuprind și 

varianta înființării Muzeului public cu Secțiunea – Colecția/Muzeul 
Tehnic. 

a) Demersurile se bazează pe următoarele argumente 
importante: industria românească și cea europeană: 

 Tabelul 3 
Nr 
crt Anul Eveniment etnic important Observații 

1 1799 Înființarea Fabricii de fier și oțel Cugir Arsenal București-
1861; Călan și  
Reșița-1863 [13] 

2 1906 Se dă în folosință calea-ferată Șibot-
Cugir 

 

3 1914 Punerea în funcțiune a uzinei electrice-
Cugir, P = 1,133 MW, 50 Hz 

Debitul constant al a-
pei se asigura prin va-
na montată la baza 
castelului de echilibru 

4 1935 La secția ,,Fabricație” începe producția 
de arme tip ZB, calibru 7,92 mm și a 
cartușelor aferente(prin contracte) [14] 

Arme = 5000 buc. 
Cartușe = 90 milioane 
Uzina de jos și Uzina 
de Sus [8] 

5 1946 Începe fabricarea mașinilor de cusut 
MCI-1, primele din România 

Se utilează APACA 
București, 1948 

6 1948 Se produc mașini-unelte de șlefuit bile 
de rulment, de găurit monoax, de frezat 
ERMA 

Primele din România 
[8] 

7 1961 Se produc mașini de spălat Alba-Lux-1 Primele din România 
[8] 

8 1968 Producea 25 % din producția 
industrială a județului Alba [4] 

 

9 1995 Se înființează firmele: Nova-Modul, 
TEA, Bulbucan, Sculăria 

18 unități de prelucrări 
prin așchiere 

10 2001 Ia ființă STAR-TRANSMISSION 
(Mercedes), Cugir 

Cugirul devine liderul 
fabricației de angre-
naje în Ardeal 

11 2010 Firma Bulbucan reia fabricația de 
mașini-unelte, repune în funcțiune 
mașini performante 

Mașina de rectificat 
ghidaje de 3000 mm, 
Walctrich; FD-1250 

 

180



 b) Lucrări și produse tehnice de excepție. 
Tabelul 4 

4 1953 Prima inimă și plămâni-
artificiali în România (CP-1, 
CP-2, CP-3,CP-4) 

Ideea dr.IOAN POP D.POPA, 
parteneri: Dr,Dobocan Ioan 
sn. și  Dr,Dobocan Ioan-jr.; 
Colaboratori: Lupșe Cle-
ment, Sterca N., colab. De la 
Mec. Șef; brevet 453/1954 

5 1968 Primul semafor Ptr. Alba-Iulia, ing.Tudoreanu 
Nicolae 

6 1935-
1995 

Prima armă, primul cartuș, 
prima mașină de cusut, prima 
mașină de spălat, prima 
mașină de frezat 

 

Mașină de danturat M = 0,5-16 mm, Φ = 10-1500 
mm 

Mașină de danturat angrenaje 
conice cu dinți curbi 
GLEASOM 

România fiind al 4-lea 
producător din lume 

7 1953-
2013 

s-a executat piesa cub în cub, 
apoi 2,3 și 4 cuburi într-un cub 

La secția Mecanic Sef, 
Sculărie și Prototip(În tim- 
pul războiului era probă de 
lucru la angajarea în UMC) 

8  Prof. dr. Bakony a 
concluzionat nivelul etnic la 
UMC:,,Uzina din Cugir 
lucrează la precizie” [15] 

La Malaxa este o traistă de 
verificatoare, la  Astra Arad o 
roabă iar la Cugir este un 
vagon 

 
c) Obiecte muzeale tehnice, de excepție, donate de 

încredințători muzeului public din Cugir. 
Tabelul 5 

Poz Denumirea bunului muzeal Buc. Caracte
-ristici Donator 

1 
Arme-producție curentă și 
de început 

16+ 
6 set 

 UMC, FAC, 
Prototip,Uritescu, 
Voicu Oliviu (Sibiu) 

2 
Aparat fotograf, 1918 1 unicat Samoilă Mârza, 

Fotograful Unirii de la 
1 Dec.1948 

Nr 
crt Anul Produsul Observații 

1 1799 Oțelul pudlat Preferat de țările europene 
2 1935 Prima armă de război ZB, cal.7,92mm 
3 1942 Pistol-mitralieră semiautomat ORIȚA, patent UMC 
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3 Pistol cal. 9 mm, 
HELWAN, Egipt,S-219988 

1 raritate G-ral Decebal ILINA 

4 

Lista Șefilor de stat și de 
guvern primitori de arme 
personalizate 

4-6 
seturi 

unicat Sterca N., Marcu 
Damian, foști angajați 
ai ,,Fabricației” și ai 
secției Prototip 

5 
Desenele și fișa tehnică a 
turbinelor Francis, de la 
fosta uzină electrică, 1914 

  SZUHAI PETRU 

6 
Metoda (nescrisă încă) de 
îndreptare a țevilor -
,,ocular” 

 unicat Metodă experimentală 

7 

Metoda de îndreptare a 
unui batiu cu lungimea de 
până la 10 m, la precizia 
de 0,005 mm 

 Folosită 
la Mec. 

Șef-
UMC 

Bembea Viorel 
Chirilă D-tru 
Turculeț V., 
Miclea Clement 

8 

Piesa supercomplexă 
2,3,4 cuburi într-un cub 

4 Măies-
tria 

,,strung
arilor în 

fier”-
cugireni 

Sârb Andrei 
Bozga Ioan 
Șuteu Gh. 
Voicu Aurel 

9 Cuțite, bricege 3 Colecții Prototip Ene, s.a. 

10 
Ceasuri-colecție, unicat în 
zonă 

1, 
8,16 

Colecții
diverse 

De buzunar, de masă, 
de mână, de perete cu 
pendul și cuc 

11 Baionetă, stilet militar 5   

12 Ghiulea de tun 1 Φ = 50 
mm 

Marcu Damian  

13 
Fotografii-regele Carol al 
II-lea cu prințul Mihai la 
Cugir 

1 unicat Cugir, 1935,fam. 
Cocian 

14 Lupta de pe ,,Câmpu 
Pâinii”- Paul Chinezul 

1 unicat Popa Cristian-Ioan 

15 
Aparat - ,,Cord -
Pulmonar”, 
Cp-4, descriere, istoric 

1 unicat Dr. Dobocan Ioan, 
Th.Lupșe Leonard 

16 Briceag-cabinet II-CC 1 unicat Muntean Gh. 
17 Documentar oțel pudlat 1 raritate Furdui Gh. 
18 Motocicletă IFA RFG 1 MZ-250 Borza Gh. Alin 

19 Mașină de cusut SINGER 3 1799-
1900 

Iavorov Ștefan 

20 Riglă de calcul 3   

21 Documentare firmă 23 Istoric 
la zi 

Firme de producție din 
Cugir 
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22 Aparate foto diverse 4 Rarități Dornauer Silvia 
23 Mașină de spălat Alba Lux 1 1962 Szuhai Petru 
24 Roată dințată GLEASON 1 1962 Dr.ing.Sudrijan Mihai 

25 Schema sistemului hidro-
tehnic WASSER LEITUNG 

1 1911 Relevată 

 
4. Stadiul actual al demersurilor 
 
a) Cu aprobarea Consiliului Local Cugir s-a constituit Comisia 

pentru Muzeu - prin dispoziția nr.1266/oct.2012; 
b) Comisia - din partea Consiliului local și  Primăriei, a cerut Asociației 
Pro-Cugir îndeplinirea următoarelor condiții: 

- un număr semnificativ de semnături ale cetățenilor care 
solicită muzeu. S-au obținut peste 2300 semnături; 

- să existe 185 donatori. Asociația a obținut peste 430 donatori 
cu 2000 de obiecte; 

- să existe un 
număr semnificativ de 
obiecte valoroase. Din 

aprecierea 
organizatorilor - 
inițiatorilor s-au obținut 
18 exponate de 
interes național, 42 
regional, 138 
județean, 1402 locale. 

c) cerința 
asociației este să se 
declare oficial 
înființarea muzeului 
public al orașului în 

curs de organizare; 
d) să se stabilească ca locație provizorie, cele 7 încăperi de la 

Et. II al Clubului Copiilor; 
e) să se stabilească ca locație permanentă clădirea fostei 

cantine a Colegiului Național ,,David Prodan”, clădirea Romtelecom, 
sau oricare altă locație potrivită; 

f) să se stabilească o persoană care să coordoneze activitatea 
de colectare, depozitare, selectare, restaurare, conservare și punere în 
valoare, a bunurilor considerate muzeale. 

g) să se aprobe depozitarea la acest sediu a bunurilor muzeale 
încredințate. 

 

FREZA 
FU 36 
CUGIR 
 

183



 
 5. Concluzii 
   
 ■ Având în vedere că în ziua de 01.07.2013 s-a depus la 
Primărie-documentele privind ,,Inițiativa cetățenească pe tema 
muzeului”, s-a solicitat o reuniune specială a Consiliului Local, care să 
analizeze solicitarea celor peste 9 % cetățeni cu drept de vot din Cugir. 

 
 BIBLIOGRAFIE 
 
[1] * * * Inițiativa cetățenească pentru înființarea muzeului public al orașului 
Cugir - Înregistrare la Primăria orașului, Nr.9672/01.07.2013. 
[2]  Popa, I.Cr., Valea Cugirului din preistorie până în zorii epocii moderne, 
Monografie, Editura Altip, 2005. 
[3]  * * * Lumea contemporană,  2005. 
[4]  * * * Județul Alba - Monografie. 
[5]  * * * Legea nr.311- Legea muzeelor și a colecțiilor publice - 8 iulie 2003. 
[6]  * * * Pliante cu orașul Cugir. 
[7]  Iorga, N., Istoria Românilor. 
[8]  * * * Întreprinderea Mecanică Cugir la a 175-a aniversare (1799-1974),       
Monografie, 1974. 
[9]   Mihai, I., Triada monumentului ”,Fabrica de fier și oțel”- machetă – ediția 
1963. 
[10] * * * Troița-monument – ”Eroilor căzuți în războiul întregirii ”-1919, Cugir. 
[11] * * * Proiect - Să ne cunoaștem monumentele din zona Cugir-Câmpu 
Pâinii,  2011. 
[12] * * * Program - Lucrări publice, Primăria orașului Cugir, 2011. 
[13] * * * Registru de la Camera de comerț, industrie și agricultură-județul Alba 
[14] Bejan, M., Bălan, Ioana, Bejan, B., Muzee ale științei și tehnicii, partea I-a, 
partea a II-a și partea a III-a, Știință și Inginerie, Editura AGIR, București, 2013, 
ISSN 2067-7138, el ISSN2359-828X, pag. 203-212, 213-220, 221-230. 
[15] Toader, U., Sudrijan, M., Bejan, M., Cugirul industrial – tradiție și valoare. În: 
Univers Ingineresc, Anul XXII Nr. 17 (495), 1-15 septembrie 2011, pag. 4-5, 7. 

 
 Ing. Aurel VOICU 

președinte al Asociației Pro-Cugir 
membru AGIR 

Primar al orașului Cugir în perioada 1996-2004 
 

Lector Univ. Dr.Ing. Constantin AVĂDANEI 
membru AGIR 

E-mail: costi_av_2003@yahoo.com 
 

184


