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       The paper present the factual arguments and evidence made physical 
changes in the methods of weapons Cugir from being a craft to modern 
technologies, over hundreds of years, giving it status of „Armoury Acredited”. 
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Lucrarea prezintă, prin argumente fapte şi dovezi fizice, 

evoluţia confecţionării armelor la Cugir, de la stadiu de meşteşug la tehnologiile 
moderne în decursul a sute de ani, conferindu-i statut de „Armurier Consacrat”. 

Precizări: 1. Prezentul studiu, constituie partea a două şi ultima, a 
documentarului prezentat în cadrul ediţiei a –IV-a– 2016, a Confe-
rinţei Naţionale mulţidisciplinare „Profesorul Ion D. Lăzărescu fondatorul 
şcolii româneşti de teoria așchierii „ – subtitlul „Cugirul Armurier Perpetuu”. 2. 
În aceasta parte, că şi în prima, domeniul studiat se referă la arme 
uşoare sau „la purtător” respectiv de infanterie şi muniţia aferentă. 3. 
Denumirile frecvente din acest studiu sunt sintetizate în tabelul 1: 

Tabelul 1 

Arme 

albe 
de foc 

de mână de aruncat 
Ciomag, buzdugan, 

lance, pumnal, 
cuţit, stilet, sabie 

Praştie, arc,  
arbaletă 

Puşcă, revolver, 
pistol 

Muniţie  
aferentă 

- 
Săgeata, bilă,  

piatră 
Glonţ, cartuş, 

grenadă 



În România principalii producători de tehnică militară de 
infanterie se află la Cugir. Experienţă acestor unităţi, este remarcabilă 
şi potrivit a fii cunoscută, acesta fiind scopul prezentului studiu. 

 
1. Influenţa factorilor locali în apariţia şi  
dezvoltarea armamentului cugirean 
 
 Configuraţia terenului şi condiţiile climatice, sursele existente, 

apă, lemnul, mineralele au fost şi sunt determinante. În cazul studiat, 
Răul Cugir şi cei doi afluenţi: Cugirul Mic şi Cugirul Mare ce 
„îmbrăţişează” localitatea, au constituit şi încă constituie, elemente de 
aparare apărare şi componente ale existenţei umane şi proceselor de 
producţie. Lemnul, un combustibil ideal aflat în apropriere, din care se 
producea cărbunele din lemn, numit „Mangal” (nu conţine sulf). 
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Documentele vremii conving, asupra existenţei şi a minereului de bună 
calitate. 
 
 
Fig. 2  
Gura 
unei 
mine de 
la Cugir 
sec. XIX 
– XX 
 
 



Condiţiile favorabile menţionate, au determinat de altfel apariția şi 
existenţa cetăţii Singidava, situată pe dealul cetate (având o poziţie 
ideală pentru apărare). Istoricul Claudiu Ptolomeu (96 – 168) a definit 
Singidava ca find „Una dintre cele mai strălucitoare aşezării din Dacia” 
(aşezarea datată în a două jumătate a secolului I î.Hr. şi distrusă în 
timpul războaielor daco romane (101 – 102) şi (106 – 107). 

Extrem de importantă este descoperirea 
arheologică din anii 1977-1991 de pe dealul 
Cetate, respectiv mormântul princiar de la 
Cugir [6]. Mormântul datat în anii 125–50 
î.Hr., a cuprins obiecte artefacte de excepţie 
(inclusiv arme diverse), cea mai importantă 
armă descoperită fiind „Sica”, sabia scurtă a 
dacilor, curbată invers (formă ce face 
aproape imposibilă „scăparea” din 
încleştarea a adversarului) [5] 
 
Fig.3 Sica – Sabia dacilor [3] 
 

Existenţa unor ateliere, „făurării”, 
pentru arme ale epocii, este 
dovedită prin descoperirile 
arheologice de la Cugir şi 
Vinerea, inclusiv în mormântul 
princiar. 
                                            

  
 

2. Influenţa factorilor şi evenimentelor din afară localităţii,  
care au influenţat evoluţia Cugirului, implicit a armelor  
şi muniţiilor vremii, au determinat si o stare  
„de veghe„ de război cvasi permanentă 
 
Ciocnirile violente, conflicte armate importante au atras şi 

Cugirul. Starea de război perpetuă a determinat formarea armurierilor. 
Astfel se menţionează: războaiele daco-române, „tăvălugul” popoarelor 
migratoare cu staționarii de durată (220 – 1240 d.Hr.) 

Fig.4 Sabie dreaptă  (stânga)            
 
Fig.5 Lance din fier şi vârf de 
lance (dreapta) 



  
 

  
 

Răscoala condusă de Gheorghe Doja (1514), Răscoala 
Curuțiilor (1703), Răscoala condusă de Horea Cloşca şi Crişan (1784), 
au produs de fiecare dată mari distrugeri, inclusiv la Cugir. 

 
În mod special dovezile istorice amintesc de confruntările  

locale, determinate de înfiinţarea satului grăniceresc şi strămutările de 
populaţii (alungarea a 264 de familii) care nu au trecut la religia catolică 
şi au refuzat cuprinderea în formaţiunile grănicereşti.  

Fig. 6  
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La revoluţia din 1848 – 1849 au participat mai mulţi cugireni 
inclusiv în confruntări militare importante [2] [4] [8] [9]. Sursele 
menţionează participarea cugirenilor şi la războiul de independentă 
(1877 – 1878), nemai vorbind de războiul pentru întregirea neamului 
(1914 - 1918) unde au pierit 60 de cugireni şi 52 vinereni. În războiul 
pentru eliberarea patriei (1941 – 1945) au pierit 30 de cugireni şi 43 
vinereni. 
  

3. Intervenţiile autorităţilor statale, au fost de asemenea  
decisive pentru Cugir 

 
Documentele vremii 

consemnează că în anul 1764 
statul Austro-Ungar a acordat, 
împrumuturi avantajoase pentru 
înfiinţarea manufacturilor (odată 
cu înfiinţarea sistemului de 
apărare al graniţelor – 
grăniceratul) [3] [4], când practic 
Cugirul a fost militarizat. 

 
 
 
 
 
 

4. Înfiinţarea fabrici de fier şi oţel, în anul 1799 – fapt 
epocal care a „pecetluit” destinul Cugirului,  
că producător important de oţel, metalurgist 
 
Primele produse au fost din domeniul gospodăresc şi de 

lucrare a pământului: potcoave, coase, pluguri, fier comercial s.a. 
Importantă este menţiunea precum că, la Cugir funcţionau 

gatere şi „făurăria” pentru unelte şi scule ale lui Eugen Pistl [3]. O altă 
făurărie era cea în care se turnau clopote (în comunele Dobreni şi 
Nusfalas din judeţul Sălaj se află clopote turnate la Cugir, greutatea lor 
fiind peste 350 kg). Turnarea clopotelor impune o tehnologie de înaltă 
specialitate şi dotări tehnice de excepţie. 

Fabrică de fier şi oţel produce şi se dezvoltă. În anul 1929 se 
produceau: tuburi (ţevi), cu diametrul de până la 2½’’, produsul 
impunând dotări tehnice de excepţie [3] [4]. 

Fig. 8 Coperta și prima pagină a 
conscripției satului grăniceresc  
Cugir (1766) [7]  



 
   
 
 

 
 
         Dotările tehnice 
pentru țevi puteau fi 
adaptate şi pentru 
ţevi de puşcă. 
    Documentele 

vremii [3], [4], [9] consemnau realizări de excepţie în anii 1850–1930: 
Fabrică de fier şi oţel Cugir, producea anual 60.000 q de oţel comercial, 
20.000 q piese turnate, 2000 q ţevi din oţel aliat şi pentru scule, 
(desigur şi alte diferite profile). 

Calitatea fontei şi oţelului de la Cugir era de excepţie, de 
oarece minereul avea conţinut redus de elemente străine. În privinţa 
calităţii oţelului obţinut la Cugir sursele [3], [5], [9] menţionează că 
procesul tehnologic consta în afânarea fontei şi elaborarea oţelului cu 
ajutorul oxigenului, conţinut în gazele de ardere. Oţelul de Cugir era 
comparabil cu cel produs pentru săbiile de Toledo, inclusiv ornamente. 

 
 

Observație: Se poate deduce  că,  cugireni s-au înarmat de nevoie [5]. 
 

5. Trecerea fabricii de fier şi oţel, la producţia armelor de foc 
 

În anul 1925 se creează „uzinile” „Copşa Mică – Cugir”. Se 
încheie o convenţie între statul român şi societatea Vichers Amstrong 
din Anglia 

Fig.9 Clopote 
turnate la Cugir, 
aflate in comunele 
Nusfălaș şi Dobreni 

Fig.10 Sabie de epocă, 
descoperită la Cugir 



În anul 1925 se creează „uzinile” „Copşa Mică – Cugir”. Se 
încheie o convenţie între statul român şi societatea Vichers Amstrong 
din Anglia şi societatea UDR (Uzinile Domenilor Reşiţa).  

Convenţia prevede realizarea a două întreprinderi metalurgice. 
Una pentru fier comercial, piese turnate şi forjate, produse pentru 
maşini şi maşini unelte, motoare s.a.  

 
A două unitate, va produce, puşti de vânătoare şi alte articole 

de acest gen. În caz de nevoie va produce guri de foc până la 305 mm 
şi tancuri. Să stabilit că societatea Vichers Amstrong să pună la 
dispoziţie maşini unelte şi utilaje speciale precum şi documentaţia 
tehnică şi asistenţă de specialitate. UDR asigura utilajele şi tehnologia 
pentru fabricarea muniţiei pentru artilerie şi ţevile de tun, toate cu 
termen de livrare 2 ani. 

Statul român se obligă, să dea toate comenzile sale de 
armament şi muniţie noii societăţii. În 1935 fabrică primeşte o primă 
comandă de arme, 5.000 bucăți puşti, mitraliere ZB şi 90 milioane de 
cartuşe. În 1937 producţia poate începe. În perioada celui de al Doilea 
Război Mondial fabrica cugireană produce puşca ZB calibru 7,92 mm şi 
gloanţe de acelaşi calibru. În anul 1942 se omologhează şi se fabrică 
puşcă ORIȚA (pistol mitralieră calibrul 9 mm), fiind prima armă patent 
românesc care să aflat în dotarea armatei şi după anul 1970. 

 
Fig.12  
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Se precizează că în timp procesul tehnologic se perfecţionează 
implicit dotarea tehnică. 

Tipul ţevilor, respectiv suprafaţă interioară se execută şi lis 
(neted) şi ghintuit (şanţuri interioare elicoidale practicate pe interiorul 
ţevii. Ghinturile imprimau glonţului o mişcare de rotaţie, cea care 
asigura stabilitatea glonţului pe traiectorie) [3]. 

După anul 1950 se asimilează treptat tehnică militară impusă 
de partenerul post-război. După 1990 comenzile de tehnică militară s-

Fig.11  
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au redus fapt ce a necesitat o restructurare severă a tipodimensiunilor 
armamentului şi muniţiilor.  

În anul 2004 ia fiinţă Fabrică de Arme (prin divizare din Uzina 
Mecanică Cugir).  

 
       Fig.13 Uzina Mecanica Cugir                   Fig.14 Fabrica de arme Cugir     

 

Produsele fabricilor sunt 
expuse în standuri speciale (în 
interiorul unităţilor. Ambele expoziţii 
sunt vizitabile dar cu anumite 
restricţii.  

Din anul 1997 UMC iar din 
anul 2005 şi FAC, organizează 

expoziţii cu 
ocazia 
festivalului 
„Toamna 
cugireană”; 
festival ajuns 
la a 19-a 
ediţie. 
 
 
Fig. 16 
Expoziție FAC 
CUGIR  
 
Gama 

produselor de tehnică militară cu calibrele aferente este organizată la 
cele două unităţi – vezi tabelul 2.  

Fig. 15  Expoziție UMC CUGIR 



Tabelul 2 
Unitățile                        UMC                       FAC 

Arme 9 – 23 mm 5,45 - 9 mm 

Muniţii 5,56 – 14,5 mm ---- 

 
 Precizări: 

1. Ambele unităţi deţin Certificate de Sistem de Calitate şi Mediu ISO14001 
şi 9001 şi TUV, fiind principali producători din ţară. 

2. Procesul de producţie pentru fabricarea tehnicii de apărare este integrat. 
3. Toate datele prezentate în acest studiu sunt preluate din surse internet şi 

pliantele producătorilor (existente în Expoziţia muzeală publică locală Cugir). 
Menţiune importantă: Prin HCL 125 21/08/2014 locală a împuternicit Asociaţia 
„PRO CUGIR” să organizeze Expoziţia Muzeală permanentă publică. 
                                                   

 

 
Fig.17  Expoziţia muzeală permanentă publică a oraşului Cugir - 2015 

 
Nouă instituţie de cultură promovează Cugirul şi valorile sale 

de patrimoniu. Această funcţionează cu 8 secţiuni şi tot atâtea săli, 
cumprinzând peste 1300 exponate. Există încă 1600 obiecte ce 
aşteaptă expertizare. În mod surprinzător după înfiinţarea Expoziţiei 
Muzeale se constatată o creştere neaşteptat de însemnată a interesului 
cetăţeniilor, specialiştilor şi instituţiilor de a identifica şi a expune 
documente şi obiecte din istoria localităţii. Astfel au fost organizate 
standuri expoziţionale cu produse curente la: Parcul Industrial, Banca 
de Credit, UMC, FAC şi alte instituţii (vezi figurile 15 – 16). 
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