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Rezumat: Cercetarea de faţă este una inovativă atât în ceea ce priveşte metodologia, cât şi
subiectul abordat, cu impact asupra dezvoltării socio-economice şi culturale a zonei vizate, dar şi
a întregii societăţi româneşti. Abordarea subiectului mineritului aurifer în Munţii Apuseni este o
problemă sensibilă mai ales datorită dezbaterilor provocate de problema ecologică ridicată de
exploatarea auriferă prin cianuraţie propusă de Roşia Montană Gold Corporation, care şi-a
încheiat activităţile în anul 2015 în uma protestelor masive din România. Proiectul acoperă o
cronologie vastă şi un areal întins cu scopul de a (re)construi o imagine cât mai completă a
meseriei mineritului aurifer de-a lungul istoriei. Scopul este de a aduce în prim-plan o moştenire
culturală (i)materială, fragilă: istoria unei ocupaţii şi reprezentările sale în durata lungă, pornind
din Antichitate şi până în secolul XXI. De asemenea, proiectul vizează şi culegerea de mărturii
orale în perimetrul denumit „cadrilaterul de aur al României”. Obiectivele proiectului sunt:
reconstituirea istoriei trăite a minerilor şi istoria exploatărilor aurifere din Munţii Apuseni prin
intermediul poveştilor de viaţă şi interpretarea artefactelor din trecut; investigarea meseriilor
tradiţionale, evidenţierea strategiilor de supravieţuire economică a familiilor/comunităţilor, prin
sublinierea continuităţilor/discontinuităţilor de-a lungul istoriei; sondarea legăturii dintre
ocupaţia tradiţională a mineritului şi rezistenţa, în sensul de biografie, memorie şi identitate,
dezvoltarea unor naraţiuni şi a unor reprezentări diferite în cadrul memoriei comunităţii.
Proiectul îşi propune să conecteze cercetarea istorică a mineritului aurifer de-a lungul diferitelor
epoci istorice la instrumentele analitice recente,: moştenirea culturală (i)materială, studiile de gen
referitoare la practicarea meseriilor în comunităţile de mineri, relaţia centru-periferie,
modernizare, minorităţi, problemele de spaţiu şi mediu, rezistenţă şi migraţie.
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