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În acest an s-au împlinit douã decenii de
când suntem împreunã pentru a pune în
practicã proiecte, finalizând lucrãri care sã
contribuie la creºterea gradului de confort al
dumneavoastrã, locuitorii din Moºna, Alma
Vii ºi Nemºa. Cu toþii meritaþi sã trãiþi mai
bine, sã beneficiaþi de dotãri moderne ºi
practice pe care sã le folosiþi cu mare grijã
fiindcã sunt ale noastre, ale tuturor
cetãþenilor.
Nu uitaþi cã oamenii trebuie sã rãmânã
oameni, în orice condiþii. Chiar dacã în acest
an peste toþi s-a abãtut un virus periculos, noi
trebuie sã trãim cu speranþa cã vom trece cu
bine ºi peste aceastã încercare pentru a putea
continua proiectele aflate în desfãºurare ºi a
începe altele, cãci mai avem mult de muncit
împreunã. ªi vom reuºi, aºa cum am
demonstrat de atâtea ori în cei douãzeci de
ani. Sunt convins cã împreunã suntem o forþã:
FORÞA BINELUI PENTRU COMUNITATE!
O comunitate care sã aibã grijã de vârstnici ºi
copii mai ales. ªcoala trebuie sã se desfãºoare
în condiþii de siguranþã pentru elevi ºi
profesori, astfel încât procesul instructiveducativ sã dea rezultate pe mãsura
prestigiului instituþiei din comuna Moºna.

În 27 septembrie 2020, românii sunt
aºteptaþi la urne pentru a-i alege pe cei mai
buni care sã-i conducã ºi în urmãtorii patru ani.
Vã îndemn pe toþi sã participaþi la vot, proces
care sã se desfãºoare civilizat ºi în maximã
siguranþã, respectând mãsurile de protecþie
sanitarã ºi respectându-ne unii pe alþii.
Dumnezeu sã vã binecuvânteze ºi sã vã
dea din nou gândul cel bun!
Primar Comuna Moºna,
EUGEN ROBA
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OAMENI
ªI UNU E ROBA CEL HARNIC,
IAR CELÃLALT ªOTROPA DREPT,
CE PENTRU MOªNA ªI-AI EI FII
AU DAT CU-ATÂÞIA OAMENI PIEPT.
Iubesc omenia acestui primar, hãrnicia
ºi faptele bune care se vãd în cele trei sate
ale comunei Moºna. Au fost ºi-o sã mai fie,
dar ca el ...
Îl laud pentru cã multora le-a fãcut bine.
Îl laud pentru cã a schimbat multe în cele
trei sate.
Îl laud pentru cã nu-i place sã se laude,
dar faptele vorbesc.
Cei care doriþi binele comunei Moºna,
votaþi Roba!
Iubesc ºcoala, mi-am iubit meseria, îmi
iubesc colegii, iubesc ºi respect pe cei ce m-au

condus, m-au acceptat, m-au îndrumat ºi m-au
ajutat. Domnul director ªotropa este omul care a
fãcut aceste lucruri. Îi mulþumesc, îl admir, admir
devotamentul, statornicia, profesio-nalismul ºi
puterea de a conduce atâþia ani ºcoala noastrã.
Sunt mândrã de colegii mei de aceeaºi
breaslã, de vârsta a doua, dar puternici, mai
puþin tineri, dar muncitori ºi profesioniºti, dar
ºi de cei tineri care ne vor lua locul.

CREªTINUL, OM AL PÃCII
Când vorbim de pace, gândul ne duce
îndatã la opusul acesteia, la ceartã, la
dezbinare, la rãzboi. Pacea, pe de o parte, ºi
dezbinarea sau rãzboiul, pe de altã parte, se
opun direct; ele nu convieþuiesc laolaltã, nu
fac casã comunã. Pacea este luminã, iar
rãzboiul întuneric; pacea este cãldura
binefãcãtoare ºi roditoare, iar rãzboiul este
îngheþ ucigãtor; pacea este viaþã, iar rãzboiul
moarte; pacea este de la Dumnezeu, care-i
Domn al pãcii, cum zice profetul Isaia, iar
rãzboiul de la diavol, care de la începutul
omenirii „ucigãtor de oameni a fost ºi întru
adevãr n-a stãtut”, dupã cuvântul
Mântuitorului (Ioan 8, 44). Domnul nostru
Iisus Hristos este „lumina lumii” ºi ne învaþã
cã cei ce cred în El ºi urmeazã poruncile Lui
sunt fii ai luminii (Ioan 12, 36). Sfântul
Apostol Ioan, tãlmãcind acest gând al
Mântuitorului, zice în prima sa scrisoare:
„Dumnezeu este lumina ºi nici un întuneric
nu este într-însul. De vom zice cã avem
împãrtãºite cu dânsul ºi umblãm în întuneric,

minþim ºi nu facem adevãrul” (I Ioan 1, 5-6).
Creºtinul adevãrat deci, fiind un fiu al luminii,
un fiu al lui Dumnezeu, este în acelaºi timp
un fiu sau un om al pãcii.
Pentru un creºtin adevãrat, pacea are trei
înþelesuri. ªi anume: pacea cu Dumnezeu,
pacea cu sine ºi pacea cu oamenii.
Din cauza cãderii în pãcat a primilor
oameni ºi din cauza pãcatelor de mai târziu,
ale lor ºi ale urmaºilor lor, un fel de rupturã,
de înstrãinare ºi de duºmãnie s-a produs între
om ºi Dumnezeu, între om ºi om, între om ºi
firea înconjurãtoare ºi în însãºi fiinþa lãuntricã
a omului. Aceastã stare o aratã Psalmistul
când zice: „Din pricina mâniei tale nu e
sãnãtate în trupul tãu; nu e pace în oasele
mele din pricina pãcatelor mele” (Psalm 37,
3). Din aceastã cauzã, profetul Isaia strigã cu
cãldurã cãtre Dumnezeu: „Doamne, revarsã
pacea Ta peste noi, cãci toate lucrurile
noastre pentru noi le-ai fãcut” (Isaia 26, 12).
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Primãria Moºna a demarat procedura de achiziþie
tablete pentru elevi, necesare în condiþiile
desfãºurãrii cursurilor în sistem online.

DOUÃ GENERAÞII
DACI ªI ROMANI
AU FOST ªI-O SÃ MAI FIE
ªI CINE-OR FI CA EI?
ÎN VOI ESTE PUTEREA
DE A ALEGE ... PUI DE LEI!
înv. Rodica Gherman-Holerga

IN MEMORIAM
LAURENÞIU OPREA

S-au achiziþionat materiale pentru igienizarea
tuturor ºcolilor ºi grãdiniþelor
din Moºna, Alma Vii ºi Nemºa.

Mesaj de început de an ºcolar
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În aceastã zi de 14 septembrie 2020, ziua mult aºteptatã a începerii unui nou „an ºcolar
altfel”, pãºim cu sfialã ºi reguli stricte spre un nou început, dar cu speranþa cã totul va fi bine.
Purtarea mãºtii, dezinfectarea ºi distanþarea socialã vor face actul educativ ca fiind unul
aparte ºi greoi, însã nu imposibil.
Le dorim putere, rãbdare ºi forþã atât cadrelor didactice cât ºi pãrinþilor care vor sprijini
elevii ºi-i vor învãþa sã nu se teamã de aceste reguli ºi sã priveascã încrezãtori spre viitor.
Învãþãmântul românesc a suferit de-a lungul vremii mai multe schimbãri, dar s-a adaptat
din mers.
Dumnezeu sã ne ajute ca sã trecem cu bine peste toate! Succes tuturor!
Dir. adj. Curcean Letiþia Teodora

TABÃRA «Viaþa» la Moºna
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STAREA CIVILÃ ÎN COMUNA
MOªNA (22.03.2020 - 15.09.2020)
LA MULÞI ANI CELOR NOU-NÃSCUÞI!
- Dãnescu Emma-Maria
- Comiza Elias-Sebastian

CASÃ DE PIATRÃ TINERILOR CÃSÃTORIÞI ÎN COMUNA MOªNA!
- Codoi Toader-Alin ºi Ciortea Tania-Ramona
- Ferenþ Cosmin ºi Bunaciu Ionela-Lucica
- Laþcu Cosmin-Ioan ºi Coºcodar Alexandra-Denisa
- Popa Vasile-Mihai ºi Salmen Iulia-Carmen
- Codoi Ioan-Vasile ºi Medeºan Elisabeta

DUMNEZEU SÃ-I IERTE, DUMNEZEU SÃ-I ODIHNEASCÃ PE
MOªNENII CARE S-AU STINS DIN VIAÞÃ!
- Drãguºanu Ghiorghi
- Brad Maria
- Schuster Vilhelm
- Bîrsan Ioan
- Coºcodar Gheorghe
- Goia Teodor
- Ghetinaº Eleonora
- ªamu Ana-Elena

- Lenghel Romulus
- Lãcãtuº Liviu
- Tudor Petru
- Cristea Cornel
- Cãpraru Ilie
- Varga Mariana
- Popescu Radu-Dan

Moºna - printre puþinele comune sibiene
cu biserica parohialã nouã, reconstruitã!
(foto 2014)

Raport de activitate
De peste douã decenii, am reuºit împreunã sã învingem
toate obstacolele ºi sã construim o comunã frumoasã, Moºna
devenind cunoscutã pe toate meridianele lumii.
Astfel, împreunã am reuºit sã:
1. introducem apa ºi canalizarea în Moºna ºi Nemºa;
2. reabilitãm ºi sã modernizãm strãzi, trotuare, rigole, poduri,
podeþe ºi drumuri de câmp;
3. modernizãm reþelele de gaz ºi iluminatul public, inclusiv sã
introducem reþelele noi de comunicaþii moderne;
4. dotãm Primãria comunei cu utilaje performante pentru toate
lucrãrile de întreþinere a domeniului public;
5. reabilitãm clãdirile din domeniul public (grãdiniþe) ºi sã
modernizãm imobilele ºcolare ºi cãminele culturale din cele trei
sate;
6. asigurãm servicii medicale de calitate, prin dispensarul uman
ºi cabinetul stomatologic;
7. edificãm douã noi terenuri de sport multifuncþionale (Alma
Vii ºi Nemºa);
8. înfiinþãm Serviciul Public de Ecologizare al comunei ºi sã
colectãm deºeurile în toate localitãþile;
9. asigurãm, anual, o agendã cultural-comunitarã reprezentativã
pentru cultura ºi tradiþiile locale;
10. reconstruim Biserica Ortodoxã cu hramul Sf. Nicolae ºi sã
reabilitãm Casa parohialã Moºna, pentru a asigura tuturor
credincioºilor continuitatea ºi accesul la serviciile religioase.

2020

Realizãri în comuna Moºna
Realizãri în comuna Moºna începând din anul 2000:
* Au fost reabilitate clãdirile pentru
1. S-a organizat Serviciul de salubritate
ºi s-a trecut aceastã activitate la S.C. ECO- învãþãmânt (zugravire, montare uºi ºi ferestre
din termopan, amenajare grupuri sanitare,
SAL S.A. Mediaº
2. Prin Programul SAPARD au fost igienizare, realizare sistem de încãlzire etc.);
* S-a amenajat sala de sport la Gradiniþa
asfaltate strãzi în Moºna
din
Moºna
3. În satul Alma Vii drumul, care era din
* S-a dotat cu aparaturã sala de fitness.
pãmânt, a fost reparat ºi urmeazã sã fie
* S-au eliberat 1.500 titluri de proprietate
asfaltat
la
Legile
nr. 18, 1, 247 ºi 165, cu punerea în
4. A fost modernizatã ºi reorganizatã
posesie;
Primãria Comunei Moºna. Urmeazã
* Au fost retrocedate ºi întãbulate
realizarea unui sediu nou, modern
pãdurile
ºi pãºunile aparþinand comunei
5. A fost amenajatã într-un sediu nou
Moºna;
Gradiniþa din Moºna
* A început proiectul de înregistrare
6. În Moºna s-a construit Biserica
gratuitã
în cadastru ºi cartea funciarã a
Ortodoxã cu hramul “Sf. Nicolae”
terenurilor
din intravilan ºi extravilan.
7. În parteneriat cu Ministerul Culturii
Sectoarele
cadastrale
pe programul de
s-a restaurat Cetatea Moºna
înregistrare
gratuitã
sunt
afiºate la sediul
8. În colaborare cu Fundaþia Mihai
Primãriei
Moºna
ºi
urmeazã
încã 4 sectoare.
Eminescu Trust s-au desfãºurat proiecte
Program
Birou
agricol:
luni-vineri
8,00-10,00;
comune legate de comunitate (calificare ºi
*
A
fost
amenajatã
lãptãria
din fostul
instruire), s-au zugrãvit case ºi s-a reabilitat
sediu
al
C.A.P.;
Biserica Evanghelicã din satul Alma Vii,
* Prin colaborarea dintre Primãria
comuna Moºna.
Comunei
Moºna ºi Fundaþia “HEIFEL”, au
INFO: Realizãri recente
fost
aduse
capre ºi vaci din rase foarte
în comuna Moºna
productive
“DAR DIN DAR”;
1. Alimentarea cu apã ºi canalizare
*
S-au
decolmatat
pâraiele din Moºna,
menajerã în comuna Moºna
Alma
Vii
ºi
Nemºa;
2. Alimentarea cu apã ºi canalizare
* Au fost modernizate dispensarele din
menajerã în satul Nemºa, comuna Moºna
comunã;
3. Teren de sport multifuncþional în satul
* A fost achiziþionatã Casa Parohialã din
Alma Vii, comuna Moºna
satul
Alma Vii;
4. Teren de sport multifuncþional în satul
*
S-a rezolvat iluminatul public în comuna
Nemºa, comuna Moºna
Moºna;
5. Primãria Comunei Moºna a fost dotatã
* A fost amenajat Muzeul comunal
cu utilaje: tractor, remorca, buldoexcavator,
Moºna;
cositoare ºi camionetã.
* S-au amenajat locuri de joacã la cele 3
6. ªcoala Gimnazialã “St. L. Roth” a fost
grãdiniþe
din comunã;
dotatã cu douã microbuze pentru transportul
*
Au
început lucrãrile la proiectul de
elevilor din satele Alma Vii ºi Nemºa la
alimentare
cu apã ºi canalizare menajerã în
Moºna
satul
Alma
Vii.
7. Sunt în curs de finalizare (95%)
lucrãrile de reabilitare la corpul B al ªcolii
***
Gimnaziale “St.L.Roth” ºi au început lucrãrile
S-au încheiat parteneriate de colaborare
la corpul A
în diverse domenii (economic, social,
8. Au fost reabilitate ºi dotate ªcoala ºi
cultural, învãþãmânt etc.) cu localitãþi cu care
Gradiniþa din satul Alma Vii, comuna Moºna
comuna Moºna este înfrãþitã:
9. A fost cumpãratã clãdirea ªcolii din
ILSFELD (Germania) - MOªNA
satul Nemºa ºi urmeazã proiectul de
TREMBLAY (Franþa) - MOªNA
reabilitare
LE MANOIR SUR SEINE (Franþa) 10 Dotarea cãminelor culturale din
NEMªA
Moºna, Alma Vii ºi Nemºa cu: mobilier,
camerã frigorificã, veselã, aeroterme, sistem
***
de sonorizare, costume populare.
Activitãþi culturale în comuna Moºna
Proiectul de dotare a cãminelor culturale
continuã:
* S-a înfiinþat Ecomuzeul Moºna
11 Sunt în curs de finalizare (90%)
* S-a amenajat Biblioteca din ºurã lucrãrile de modernizare a drumurilor “PASÃREA MÃIASTRÃ”
agricole de exploataþie în comuna Moºna
* S-a editat ºi tipãrit publicaþia “GAZETA
12. A fost semnat contractul ºi urmeazã de MOªNA” - 18 ediþii
demararea lucrãrilor pentru proiectul
Proiecte GAL-Podiºul Mediaºului:
“Modernizare strãzi în comuna Moºna,
* “Circuitul Ecomuzeu în comuna
judeþul Sibiu”.
Moºna”

***
* Prin Programul SAPARD au fost
asfaltate strãzi în Moºna, Alma Vii ºi Nemºa;
* S-au pavat peste 10.000 mp de trotuare,
s-au refãcut podeþele, s-au betonat rigolele ºi
s-au reabilitat strãzile prin pietruire;
* S-au amenajat parcãrile ºi staþiile de
autobuz în cele trei sate ale comunei;
* S-a înfiinþat Gospodãria Comunalã;
* S-a realizat iluminatul public în comunã
cu o economie de 60%;
* S-a introdus reþeaua de telefonie mobilã
ºi internet;
* S-au fãcut mari eforturi pentru
reconstituirea a 1.200 ha de pãdure;
* Drumurile cãtre satele Alma Vii ºi
Nemºa au fost asfaltate în proporþie de 30%,
activitate care va continua;

* “Pe urmele lui St.L.Roth”
Activitãþi culturale tradiþionale:
* “FESTIVALUL VERZEI” - 13 ediþii
* Festivalul “TRADIÞII CULINARE PE
TÂRNAVE” - 5 ediþii
„FESTIVALUL VERZEI” ºi Festivalul
„TRADIÞII CULINARE PE TÂRNAVE” au ca
principal scop sprijinirea producãtorilor locali
în valorificarea produselor agricole. De
asemenea dezvoltarea turismului cultural în
zonã a constituit un obiectiv important al
manifestãrilor culturale din comunã.
* Proiectul “Grãdini tradiþionale sibiene”
- editia I
* Sãrbãtorirea zilei de 8 Martie în Moºna,
Alma Vii ºi Nemºa
* Spectacolul “Vine Moº Crãciun!”
* “Târgul de Paºti”
* “Târgul de Crãciun”

PRIMÃRIA MOªNA ÎN SLUJBA CETÃÞEANULUI!
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* La ora 7,00 pleacã de acasã cu maºina
ºi face un tur al comunei, trecând pe toate
strãzile ºi zonele vulnerabile din cele trei
sate: Moºna, Alma Vii ºi Nemºa. Într-o
sãptãmânã (inclusiv sâmbãta ºi duminica)
„bate” toate drumurile pentru a afla unde ºi
ce probleme sunt.
* La ora 7,45 intrã pe poarta Primãriei
ºi pregãteºte, zilnic, ºedinþa operativã cu
angajaþii instituþiei. Fiecare angajat prezintã
problemele urgente care trebuie rezolvate.
Se analizeazã ºi, împreunã, se gãsesc cele
mai bune soluþii. În funcþie de complexitatea
problemelor, analiza dureazã 5 - 10 minute
sau mai mult. „Acum, haideþi la treabã!”, le
ureazã tuturor.
* La ora 8,45 începe sã citeascã
documentele din mapa de corespondenþã
care au sosit la finalul zilei precedente ºi pe
parcursul nopþii, le analizeazã, le semneazã
ºi le repartizeazã compartimentelor din
Primãrie.
* Între timp încep audienþele cu
probleme frecvente ale cetãþenilor:
canalizare, drumuri, trotuare, alimentare cu
energie electricã, lemne de foc, stare civilã,
ajutor social, transportul navetiºtilor, ºcoala
ºi dispensar, prezenþa în zonã a animalelor
sãlbatice, conflicte între vecini pe diferite
cauze etc.
* Sunã telefonul! Un cetãþean doreºte
lemne de foc. Domnul Primar ia legãtura cu
pãdurarul ºi programeazã rezolvarea acestei
solicitãri.
* Ora 9,30 La Primãrie vine unul dintre
consultanþii care se ocupã de proiectul
„Modernizare drumuri agricole de
exploataþie în comuna Moºna, judeþul Sibiu”.
De asemenea, soseºte reprezentantul
constructorului.
* Ora 10,00 Întâlnire cu echipa de experþi
verificatori pentru analiza realizãrii
investiþiei.

Se analizeazã documentele ºi se pleacã
pe teren pentru a verifica la faþa locului
situaþia. Cu toþii revin la sediul Primãriei
pentru concluzii.
* Ora 12,30 Reprezentantul firmei care
reabiliteazã ºcoala îl roagã pe domnul Primar
sã se deplaseze pânã la instituþia de
învãþãmânt pentru a se consulta în legãturã
cu detalii ale lucrãrilor.
* În drum spre Primãrie, este oprit de
un grup de cetãþeni ºi se acordã audienþã pe
loc: sunt necesare excavatorul ºi vidanja,
trebuie tãiat un copac bãtrân, e defect un
capac de canal etc.
* Ora 13,15 Urcã în Primãrie, unde îl
aºteaptã o pereche de tineri care solicitã
Cãminul Cultural pentru nunta lor. Îl
convoacã pe responsabilul acestei instituþii
pentru a întocmi formalitãþile de rezervare
ºi le ureazã „Casã de piatrã!”
* Ora 13,30 Semneazã corespondenþa
sositã între timp ºi o repartizeazã. Dã
telefoane la firmele care executã lucrãri în
comunã pentru urgentarea acestora.
Confirmã participarea la ºedinþa de la
Consiliul Judeþean Sibiu.
* La ora 13,45 Pleacã la Mediaº unde se
desfãºoarã ºedinþa ordinarã a A.D.I.
„ECONORD SIBIU”
* Ora 15,45 Revine la sediul Primãriei
unde verificã mapa cu corespondenþa
ultimelor ore, citeºte, analizeazã, semneazã
ºi ... intrã o bãtrânicã, mai necãjitã, care îi
spune cã nu are pâine. Domnul Primar îi dã
10 lei ºi îi ureazã „Sãnãtate!”
La fel a procedat în cazul unei familii cu
trei copii cãreia i-a oferit zilnic, timp de câteva
luni, câte o pâine. Pentru cei loviþi de soartã
le-a suportat cheltuielile de deplasare la Sibiu
pentru operaþii la ochi. De asemenea, a plãtit
lemne de foc pentru mai multe familii cu
venituri reduse ºi a dat, tot din buzunarul
propriu, bani ca ajutor la înmormântare la

familiile aflate în necaz.
* Ora 16,00 Sunã telefonul din Nemºa ºi
este anunþat cã s-a spart o conductã de apã.
Împreunã cu echipa operativã de la Primãrie,
se deplaseazã rapid pentru remedierea
defecþiunii ... Dureazã totul trei ore ºi ceva.
Este ora 19,50. Domnul Primar ajunge
în faþa casei ºi ... sunã din nou telefonul!
Cineva îi cere informaþii despre un spaþiu
disponibil pentru o viitoare activitate în
comunã. Îl roagã sã revinã a doua zi cu un
telefon sau, cel mai bine, sã vinã personal
pentru a discuta la faþa locului cu factorii
responsabili din compartimentele de
specialitate, ca totul sã fie operativ ºi corect.
Ziua are 24 de ore. Numai 24? Uneori
are 25. ªi chiar mai multe. Oricum nu ajung
pentru câte probleme sunt în cele trei sate.
Probleme care trebuie rezolvate toate, cu cea
mai bunã soluþie pentru fiecare. Optimã, dacã
se poate. ªi se poate, chiar dacã uneori
rezolvarea depinde ºi de alþi factori implicaþi
în luarea deciziilor la nivel judeþean ºi central.
Observator: Ioan MOªNEANU
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Pentru noi
Ar fi mult prea greu
sã trãim singuri,
de aceea
întindem mâna spre alþii
iar ei ne-o strâng cu tãrie
ºi din lumina lor
vor aprinde
ºi lumina noastrã.
Vom lumina împreunã
sã fie mai mult soare
ºi sã le putem mulþumi
cu ochii,
cu inima
ºi cu gândul,
celor ce ne-au dat din ce-i al lor
ºi nu ne-au lãsat singuri
sã pornim,
pentru a nu ne întoarce
obosiþi
din drumul nostru ...
Sã ne dãm mâna
ºi sã spunem inimilor noastre
sã cânte
pentru noi.
Cornel FUGACIU

MULÞUMIM DIRECTORULUI
PROFESOR IONEL ªOTROPA

SÃNÃTATEA ÎNAINTE DE TOATE
PENTRU CETÃÞENII DIN MOªNA!
Centrul Medical de Elitã Mediaº în
colaborare cu Primãria Comunei Moºna,
primar domnul Eugen Roba, au luat mãsuri
speciale pentru prevenirea îmbolnãvirii cu
COVID - 19 a cetãþenilor din comuna Moºna.
În acest sens au fost intreprinse urmãtoarele
acþiuni:
- instalarea de dozatoare cu gel
dezinfectant de mâini în ºcoli, grãdiniþe,
instituþii publice (Primãrie, dispensare,
biserici etc.) ºi asigurarea permanentã cu gel
dezinfectant;
- dezinfectarea locurilor publice - strãzi,
parcuri, staþii de autobuz - cu soluþii
recomandate ºi avizate de Ministerul
Sãnãtãþii;
- aprovizionarea cu mãºti, mãnuºi ºi gel
pentru ºcoli, grãdiniþe, instituþii publice.
Primãria s-a implicat în rezolvarea
problemelor cetãþenilor aflaþi în izolare la
domiciliu, datoritã mãsurilor de prevenire a
infecþiei cu COVID - 19, asigurându-le toate
serviciile necesare privind aprovizionarea cu
alimente, medicamente ºi orice alt serviciu
solicitat de cãtre aceºtia, inclusiv consultaþii
medicale.
Personal, domnul primar Eugen Roba sa preocupat pentru efectuarea de consultaþii
de urgenþã, apelând la medicii de la Centrul
Medical de Elitã Mediaº, atât la medicul de
familie, care are cabinet medical în comuna
Moºna, cât ºi la medicii specialiºti ai
Policlinicii din Mediaº, în timp ce spitalele

de stat sau alte policlinici erau închise publicului larg datoritã pandemiei de COVID - 19.
Primãria Comunei Moºna, prin domnul
primar Eugen Roba, a solicitat deschiderea
unui cabinet de specialitate cu ecografie,
respectiv interne, urologie ºi pediatrie, care
sã fie deservit de cãtre medici specialiºti cu
competenþe ecografie, astfel încât locuitorii
din Moºna, Alma Vii ºi Nemºa sã nu mai fie
nevoiþi sã se deplaseze în alte centre medicale
aflate la mare distanþã de domiciliul lor.
Subliniez, de asemenea, cã este în curs
de înfiinþare un cabinet de analize pentru a
nu mai fi necesarã deplasarea locuitorilor din
comuna Moºna la Mediaº, respectiv Sibiu,
pentru aceste servicii medicale.
Menþionez cã pânã la aceastã datã s-au
luat toate mãsurile necesare ºi le mulþumesc
oamenilor din Moºna cã le-au respectat, prin
purtarea mãºtii, dezinfectarea mâinilor ºi
respecatrea distanþei fizice. Fac un apel
locuitorilor din comuna Moºna ca în
continuare sã respecte toate mãsurile luate
de Conducerea Primãriei, la indicaþia
Ministerului Sãnãtãþii, respectiv Direcþia de
Sãnãtate Publicã Sibiu. Fac acest apel cãtre
cetãþenii din comuna Moºna, asigurându-vã
încã o datã cã ne pasã de sãnãtatea
dumneavoastrã.
O COMUNÃ CU OAMENI SÃNÃTOªI
ESTE O COMUNÃ PROSPERÃ!
Centrul Medical de Elitã Mediaº,
reprezentant Marin Trifa

Pentru întreaga activitate în slujba
comunitãþii, cei 38 de ani la conducerea ªcolii
Gimnaziale St. L. Roth fiind un exemplu de
muncã ºi dãruire în educaþia tinerelor
generaþii moºnene!
Îi urãm multã sãnãtate ºi sã aibã puterea
sã continue multele proiecte începute, pentru
dezvoltarea comunitãþii locale!

Sperãm ca aceastã schimbare de ºtafetã
la conducerea ºcolii sã asigure tuturor elevilor
din comuna Moºna, acelaºi profesionalism ºi
dãruire cu care ne-a obiºnuit acel cãruia toþi
o sã-i spunem, în continuare:
DOMNULE DIRECTOR!
Primãria Comunei Moºna,
primar Eugen ROBA

SÃNÃTATEA OAMENILOR, ÎNAINTE DE TOATE!
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(continuare din pagina 1)
Aceastã pace n-a întârziat sã vinã. Împãcarea
omului cu Dumnezeu a adus-o Mântuitorul
Iisus Hristos, „la plinirea vremii”, prin
lucrarea Sa în lume ºi prin învãþãturile Sale
lãsate oamenilor. Acest lucru ni-l aratã Sf.
Apostol Pavel când zice: „Cãci, dacã vrãjmaºi
fiind noi, ne-am împãcat cu Dumnezeu, prin
moartea Fiului Sãu, cu atât mai vârtos, dupã
ce ne-am împãcat, ne vom mântui prin viaþa
Lui. Dar nu numai atât, ci ne ºi lãudãm cu
Dumnezeu prin Domnul nostru Iisus Hristos,
prin care am dobândit acum împãcarea”
(Rom. 5, 10-11). Domnul nostru Iisus Hristos
a venit în lume sã aducã pace tuturor. „El este
pacea noastrã” (Efes, 2, 14). De altfel, chiar
Mântuitorul zice: „Pace las vouã, pacea mea
dau vouã” (Ioan 14, 27).
Pacea lui Dumnezeu are ca rod ºi urmare
fireascã pacea cu noi înºine, adicã liniºtea în
interiorul fiinþei noastre. Având mintea
luminatã ºi inima încãlzitã de învãþãtura
Mântuitorului, precum ºi voinþa întãritã de
puterea harului Sãu, creºtinul poate sã lepede
pe omul cel vechi al poftelor „care se rãzboiau
în fiinþa lui”, cum zice Sf. Iacob, ºi sã se
îmbrace în omul cel nou, fãcut dupã chipul
lui Dumnezeu, în care domneºte „liniºtea
sufletului, seninãtatea minþii, curãþia inimii,
frâna poftei ºi dragostea”, dupã spusele
Fericitului Augustin. ªi când omul se poate
stãpâni, cum obiºnuim sã zicem, el nu se mai
lasã târât de poftele sale încoace ºi încolo,
pofte care îl þineau într-o continuã ceartã cu
sine ºi cu ceilalþi oameni. Cãci zice Sf. Iacob:

adevãrat deci devine un izvor nesecat de pace
ºi bunã înþelegere pentru cei din jurul sãu, el
nefiind pricinã de ceartã, de vrajbã ºi de
neînþelegere între oameni. El este ca aluatul
cel mic care dospeºte o frãmântãturã mare
de viaþã paºnicã ºi bunã înþelegere: în familia
sa, în satul sãu, în þara sa ºi-n lumea întreagã.
Credinþa religioasã a creºtinului adevãrat
încã îl duce la pace. Ea îl învaþã cã el este
frate cu ceilalþi oameni, oricum s-ar chema ºi
oricum ar arãta ei, care sunt cu toþii fiii
aceluiaºi Tatã ceresc, cã toþi oamenii sunt
egali întreolaltã ºi cã toþi au fost zidiþi de
Dumnezeu sã se bucure ºi sã fie fericiþi pe
acest pãmânt. Creºtinul deci nu numai cã nu
are dreptul sã smulgã pacea sau fericirea
cuiva, ci are obligaþia sã lucreze pentru ea.
Mântuitorul, prin gura Sfinþilor Sãi Apostoli,
ne învaþã limpede acest lucru. Iatã, de pildã,
ce zice Sf. Apostol Pavel în unele din scrierile
sale: „Cãutaþi cu toþii pacea ºi sfinþenia, fãrã
de care nimeni nu va vedea pe Domnul”
(Evrei 12, 14); „De este cu putinþã, cât þine
de voi, trãiþi în pace cu toþi oamenii”,
sfãtuieºte pe creºtinii din Roma (Rom. 12,
18). Iar corintenilor le porunceºte: „Trãiþi în
pace, iar Dumnezeul dragostei ºi al pãcii va
fi cu voi” (II Cor. 13, 11). La pace îi îndeamnã
pe creºtini ºi Sf. Ciprian prin cuvintele:
„Pacea trebuie sã o caute ºi sã o urmeze fiul
pãcii. Dacã suntem împreunã moºtenitori cu
Hristos, sã rãmânem în pacea lui Hristos.
Dacã suntem fiii lui Dumnezeu, sã fim fãcãtori
de pace. Trebuie ca fiii lui Dumnezeu sã fie
fãcãtori de pace, cu inima blândã, nevinovaþi

„De unde vin rãzboaiele ºi sfezile dintre voi?
Au nu de aici, din dezmierdãrile voastre?
Poftiþi ºi nu aveþi, ucideþi ºi pizmuiþi ºi nu
puteþi dobândi, vã sfãdiþi ºi vã rãzboiþi ºi nu
aveþi pentru cã nu cereþi, cereþi ºi nu primiþi,
pentru cã cereþi rãu ca sã cheltuiþi întru
dezmierdãrile voastre” (Iacob 4, 1-3).
Aceastã trecere de la starea de pãcat la
starea de pace sufleteascã, Sf. Apostol Pavel
o descrie aºa: „Sã nu stãpâneascã deci pãcatul
în trupul vostru cel muritor, ca sã ascultaþi de
poftele lui, nici sã vã faceþi mãdularele voastre
arme ale nedreptãþii pãcatului, ci vã înfãþiºaþi
înaintea lui Dumnezeu ca niºte înviaþi din morþi
ºi mãdularele voastre ca niºte unelte ale
dreptãþii lui Dumnezeu” (Rom. 6, 12-13).
Creºtinul deci care pãºeºte cu toatã
încrederea ºi cu toatã virtutea lui pe urmele
lui Iisus Hristos, Domnul nostru, ajunge întro aºa legãturã cu El, încât pacea lui Dumnezeu
îi copleºeºte toatã fiinþa, adeverindu-se prin
aceasta cuvintele Psalmistului care zice:
„Cautã la omul fãrã prihanã ºi ia seama la cel
drept cã viitorul lor e pacea” (Psalm 36, 37).
Sau cum zice un scriitor al Bisericii noastre:
„Întrucât Hristos este pacea noastrã, El care
a fãcut din douã lumi una, surpând peretele
din mijloc al despãrþiturii ºi nimicind
vrãjmãºia în trupul sãu (Efes 2, 14) ºi tot ce a
fãcut, a fãcut din pacea sufletului Sãu.
Din pacea cu Dumnezeu ºi cu sine, ca
niºte raze binefãcãtoare, porneºte pacea cu
semenii, adicã cu toþi oamenii. Creºtinul

în cuvânt, cu bunã înþelegere în relaþiile lor”.
Dar mai presus de orice, creºtinul este
un om al pãcii în legãturile sale cu ceilalþi
oameni, prin dragostea sa de Dumnezeu ºi
de aproapele. Ba mai mult, acest loc sfânt,
care trebuie sã ardã în inima oricãrui creºtin,
îl face sã lucreze pentru pace cu timp ºi fãrã
timp, sã fie fãcãtorul pãcii pe care-l fericeºte
Mântuitorul în predica Sa de pe Munte (Matei
5, 9). Dragostea nu poate rãbda nedreptatea,
apãsareã, suferinþele ºi durerile semenilor.
Ea va lupta necontenit la înlãturarea cauzelor
care aduc suferinþe oamenilor, pentru ca
pacea ºi mulþumirea sã sãlãºluiascã între toþi
oamenii ºi între toate popoarele.
Sã fim dar fii ai pãcii ºi sã-i slujim ei (II
Cor. 5, 18). Prin viaþa noastrã dusã dupã voia
lui Dumnezeu, sã cãutãm sã ne împãcãm cu El
ºi cu noi înºine, cãci cel ce nu are pace în sine
nu lasã în pace nici pe alþii. Acum când
omenirea înseteazã dupã liniºte ºi dupã pace
dreaptã ºi trainicã, sã dovedim a fi fii ai lui
Dumnezeu, adicã fãcãtori de pace, urmând
întru totul povaþa Sf. Apostol Pavel care ne zice:
„Sã cãutãm cele ce sunt ale pãcii ºi cele ce
sunt spre zidirea cea dintre noi” (Rom. 14, 9).
Iar cuvintele Sf. Ioan Gurã de Aur sã le avem
mereu în minte: „Niciodatã n-am fost ºi nu vom
fi duºmani ai pãcii. Cãci dacã vom pierde pacea,
ne vom face duºmani ai celor care au auzit de
la Hristos cuvintele: Pace vouã!”
preot paroh Radu PÃRÃU,
Parohia ortodoxã Moºna

ªCOALA MOªNA, MODEL PENTRU ªCOLILE COMUNALE!
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Proiectul BUCATE DIN PROXIMITATE
faciliteazã livrarea de produse locale în
teritoriul GAL Podiºul Mediaºului (Jud. Sibiu
ºi Mureº)
Proiectul BUCATE DIN PROXIMITATE
este finanþat prin SDL GAL Podiºul
Mediaºului 2014-2020, având ca scop
facilitarea înfiinþãrii unui lanþ scurt de
distribuþie a produselor agro-alimentare din
teritoriul Podiºul Mediaºului. Iniþiativa a fost
bine-venitã în regiunea de nord a judeþului
Sibiu (12 comune ºi oraºul Dumbrãveni) ºi
în cele 2 comune din judeþul Mureº, deoarece
nu existau în regiune demersuri similare,
piaþa localã fiind practic singurul mod prin
care consumatorii aveau oportunitatea sã se
aprovizioneze cu produse locale.
Prin intermediul proiectului, în valoare
totala de 59.835 EURO, o cooperativã agricolã
nou-înfiinþatã face livrãri de produse locale
direct la domiciliul consumatorilor, în oraºele
Mediaº, Sibiu, Târnãveni, Sighiºoara, printrun sistem care presupune personalizarea
coºului de produse în funcþie de nevoile
consumatorilor. Astfel, consumatorii din
oraºele vizate de proiect au acces la cele mai
proaspete produse, pregãtite de fermierii/
producãtorii locali din proximitate.

Producãtorii s-au organizat juridic într-o
cooperativã, care îºi propune în intervalul
imediat urmãtor atât diversificarea gamei de
produse livrate, cât ºi creºterea numãrului de
membri doritori sã îºi comercializeze
produsele, ºi a numãrului de consumatori care

PROIECTELE MOªNEI:
2020 - 2024

sã beneficieze de coºurile livrate sãptãmânal.
Proiectul are un impact favorabil în
teritoriul GALPM, deoarece încurajeazã
consumul local, susþine fermierii/producãtorii
locali care livreazã coºurille, venind în acelaºi
timp în întâmpinarea consumatorilor din zonã,
care devin din ce în ce mai responsabili.

Îmi doresc sã finalizãm împreunã urmãtoarele proiecte
începute, în ultimii ani:
1. introducerea apei ºi canalizãrii în satul Alma Vii (termen: 2021);
2. modernizarea tuturor drumurilor comunale ºi a celor de câmp
(cel mai târziu în 2022);
3. modernizarea tuturor ºcolilor din comunã (termen: 2021);
4. asigurarea continuitãþii protecþiei sãnãtãþii pentru întreaga
populaþie a comunei Moºna, rãmânând uniþi în faþa tuturor ...
„pandemiilor” (termen: permanent);
5. reabilitarea ºi crearea de noi locuri de joacã pentru copii
(termen: 2022);
6. continuarea manifestãrilor cultural-comunitare, devenite
tradiþionale în Moºna: 8 Martie, Tradiþii Culinare pe Târnave,
Târgurile de sãrbãtori, Serbãrile Vecinãtãþilor, Festivalul Verzei,
pentru încurajarea activitãþilor turistice ºi dezvoltarea durabilã a
comunei (termen: permanent);
7. clarificarea situaþiei juridice a tuturor terenurilor ºi
construcþiilor din comunã (prin programul gratuit de cadastrare
se poate încheia în 2020-2021);
8. organizarea unui Serviciu de Pazã ºi Ordine eficient (termen:
ian. 2021);
9. sprijinirea tuturor aºezãmintelor de cult din comunã (termen:
permanent);
10. înfrumuseþarea localitãþilor pentru ca Moºna sã devinã cea
mai frumoasã comunã din judeþul Sibiu (termen: permanent).
Un rol deosebit îl au tinerii din comunã, care trebuie sã foloseascã
din plin baza existentã, prin valorificarea pãmântului atât de generos
ºi dezvoltarea turismului în zona noastrã. Veniþi cu idei, cu propuneri
constructive, pe care sã le analizãm lucid ºi civilizat, pentru a le
pune în practicã în beneficiul întregii comunitãþi!
Numai împreunã, comuna poate sã-ºi pãstreze titlul de
CAPITALA CULTURII
TRADIÞIONALE PE TÂRNAVE,
deoarece deviza noastrã este:

OAMENII ÎNAINTE DE TOATE
În final, vã mulþumesc pentru întreaga Dvs. implicare ºi vã chem
sã nu ne oprim din drumul nostru spre mai bine!
Dumnezeu sã vã binecuvânteze ºi sã vã dea gândul cel bun!
Al Dumneavoastrã,
PRIMAR, Eugen ROBA

PARTICIPAÞI LA VOT ÎN 27 SEPTEMBRIE 2020!
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DJ 114
41 - LLucrãri
ucrãri în gr
af
ic ºi de calitat
e
graf
afic
calitate
Asocierea S. C. Drumserv S.A. - S. C.
Betacops S. R. L. executã lucrãrile la
obiectivul de investiþii „Reabilitare ºi
modernizare DJ 141 Mediaº - Moºna Peliºor - Bârghiº”. Sunt lucrãri de anvergurã
care presupun un volum mare de muncã ºi
cantitãþi foarte mari de materiale, dar ºi
utilizarea unor utilaje gabaritice ºi de înaltã
performanþã, toþi aceºti factori contribuind
la reabilitarea ºi modernizarea Drumului
Judeþean 141 în cele mai bune condiþii.
Lucrãrile sunt în grafic ºi se desfãºoara
într-un ritm foarte bun, existând chiar
posibilitatea sa fie terminate înainte de
termenul prevãzut în contract.
Suntem conºtienþi ca prin activitatea
noastrã am creat mult disconfort
locuitorilor din comuna Moºna ºi din
întreaga zonã, acesta fiind principalul drum
de acces spre oraºul Agnita.

2020

TABÃRA «Viaþa» la Moºna

Folosesc acest prilej, oferit de
publicaþia „GAZETA de MOªNA”, pentru
a prezenta scuzele noastre celor care au
avut de suferit ºi le mulþumim pentru
înþelegere. Dorinþa constructorului este
finalizarea într-un timp cât mai scurt a
lucrãrilor, iar dumneavoastrã, oamenii din
Moºna ºi zonã, sã beneficiaþi de rezultatul
muncii noastre: desfãºurarea unui trafic
civilizat ºi în siguranþã pe DJ 141.
Mulþumesc, de asemenea, autoritãþilor
locale, personal domnului primar Eugen
Roba, pentru buna colaborare ºi sprijinul
acordat în organizarea de ºantier ºi în
soluþionarea operativã a tuturor
problemelor care au apãrut pe parcursul
executãrii acestor lucrãri deosebit de
complexe.
ing. Ioan BOCICOR,
S. C. Drumserv S.A.

REMEMBER
2000 - 2020

În acest an, datoritã pandemiei, tabãra
de la Straja s-a mutat la Moºna.
Proiectul Incluziunea înseamnã
învãþare pentru toþi (2018-EY-PICR-R10001) este un proiect co-finanþat de
Programul de Educaþie, Burse, Ucenicie ºi
Antreprenoriatul Tinerilor în România
finanþat prin Granturile SEE 2014-2021 a
demarat tabãra de varã la Moºna.
Deºi cu mari restricþii impuse de
pandemie, patru grupe a câte 10 elevi ºi patru
facilitatori, împreunã cu directorul de tabãrã
Ilie Popescu, d-nul dir. ªotropa Ionel, prof.
înv. primar Curcean Letiþia Teodora ºi prof.
înv. primar Criºan Oana Camelia au participat
la aceastã tabãrã care s-a dovedit a fi un
program de succes pentru elevii participanþi,
dar ºi pentru comunitate. Activitatea-proiect
a fost de recoltare de plante medicinale din

zona Moºnei. Plantele au fost uscate pe paturi
speciale realizate de cãtre elevi, ambalate în
sãculeþi de pânzã cusuþi tot de elevi. În ultima
zi de tabãrã, elevii au organizat un târg cu
vânzare de plante medicinale ºi sare de baie.
La târg au fost invitaþi pãrinþi, elevi ºi cadre
didactice. Banii strânºi vor fi folosiþi în cadrul
Clublui Green Impact de la ªcoala Gimnazialã
,,St. L. Roth’’ Moºna.
În paralel cu aceastã activitate, pãrinþii
s-au întâlnit cu d-na Simona David-Criºbãºan
ºi d-na prof. Mitrache Felicia pentru a
dezvolta activitãþi de parenting.
Aceste activitãþi au avut un impact pozitiv
în rândul elevilor ºi al pãrinþilor.
Sperãm ca în viitor sã se mai organizeze
astfel de activitãþi educative ºi recreative.
Prof. înv. primar
Curcean Letiþia Teodora

ANUNÞ IMPORTANT!

„FESTIVALUL VERZEI” NU se va desfãºura în 2020!
În condiþiile actuale, când pericolul generat de COVID - 19 este
mare ºi având în vedere cã la aceastã manifestare tradiþionalã
participau mii de oameni din comunã, zonã, þarã ºi strãinãtate,
organizatorii au decis anularea ediþiei din acest an. Totul pentru
protejarea dumneavoastrã ºi a oaspeþilor care ne onorau cu prezenþa
an de an. Ne pare rãu cã producãtorii locali nu-ºi vor putea expune ºi
valorifica „bunãtãþile” Moºnei, scop care a fost atins la fiecare ediþie.
Suntem convinºi cã ne vom bucura împreunã la „FESTIVALUL
MOªNEI” 2021!

COMUNA MOªNA - CAPITALA CULTURII TRADIÞIONALE PE TÂRNAVE
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S-a stins Laurenþiu Oprea,
fondatorul celei mai longevive publicaþii medieºene!
Nu e prea mare înghesuialã la facerea de bine!

A reconstitui scurtul - lung - drum prin
viaþã al unui om, în lipsa unei biografii
complete, este un efort pe care m-am simþit
obligat sã-l fac, în momentul când am aflat cã
Laurenþiu Oprea s-a stins brusc din viaþã!
Veºtile rele întotdeauna ne surprind
nepregãtiþi, apropiaþii ºi cunoscuþii
rememorând ultimele discuþii, ultimele luni
fiind marcate de marea crizã comunitarã ºi
mãsurile de „distanþare socialã”. Acum, am
aflat cã s-a nãscut în Uricani (jud. Hunedoara,
la 1 iunie 1956), copilãria fiind marcatã de
multe schimbãri de domiciliu, tatãl fiind
constructor pe ºantierele patriei, originar din
þinutul Bistriþei transilvane. Acum, nu mã mai
surprinde faptul cã tânãrul Laurenþiu a
îmbrãþiºat cariera militarã, dupã absolvirea
liceului militar din Câmpulung Moldovenesc,
ajungând în Mediaº, unde a urmat ªcoala de
ofiþeri de aviaþie. A fost ofiþer activ - într-o
lume disciplinatã - în care rigoarea educaþiei
militare ºi-a pus definitiv amprenta asupra
caracterului, pragmatismul ºi analiza lucidã
a realitãþii vieþii cotidiene, determinându-l sã
accepte permanent noile provocãri ale
destinului. A absolvit Facultatea T.C.M.
Braºov, urmând ºi studii de germanisticã,
reuºind sã se înscrie în rândul cadrelor
didactice, pentru a preda limba germanã la
ºcoli generale, din Mediaº ºi Moºna. Ulterior,
a absolvit Facultatea de Psihologie la
Universitatea din Sibiu, deschizându-ºi
cabinet individual (în Mediaº) ºi activând în
domeniul psihologiei muncii ºi a organizaþiei,
a psihologiei transporturilor ºi în domeniul
securitãþii naþionale.
Nimic nu i s-a pãrut în viaþã imposibil,
abordând greutãþile vieþii cu optimism ºi
multã energie. Aºa l-am cunoscut la începutul
mileniului trei, cucerindu-mã cu stilul deschis
ºi puterea de muncã, având o deosebitã
încredere în propriile forþe, visând permanent
sã participe activ la viaþa cotidianã a
municipiului de pe Târnava Mare.
Niciodatã nu l-am întrebat de ce a ales sã
vieþuiascã în Mediaº, abia acum înþelegând
cã a fost cucerit de frumoasa cetate, la vârsta
adolescenþei, întreaga sa existenþã închinând-o
oamenilor locului.

Cine îl cunoºtea pe Laurenþiu Oprea,
în urmã cu trei decenii?
Aici a creat întreaga sa operã, o bunã
parte din cele 32 de lucrãri, fiind dedicate
municipiului din nordul judeþului. În ultimele
decenii ºi-a construit, pas cu pas, o nouã
profesie, activitatea de scriitor asigurându-i
cele mai mari satisfacþii, justificând
prestigioasa calitate de membru al Uniunii
Scriitorilor din România, Filiala Cluj-Napoca.
Dupã 2007, a fost nelipsit de la marile
manifestãri rurale din þinut, ocazii în care ne
cucerea pe toþi cei prezenþi, cu stilul calm ºi
lipsit de teatralitate în care-ºi recita propriile
poezii.
Din acest an, moºnenii ºi vorumlocenii
nu vor mai avea ºansa sã-l întâlneascã la
Festivalurile Verzei, „Tradiþii Culinare pe
Târnave” sau „Marþian Negrea”! Câtã
profunzime au versurile simple ale poeziei
„Din când în când”, izvorâte dintr-un
romantism pe care nu-l poþi bãnui, la un fost
militar de carierã: «Din când în când în sobã/
buºtean pe foc sã pui,/ sã nu-ngheþe iubirea,/
sã fie-a nu ºtiu cui./ Pe linia de dealuri/ sã
pleci aºa hai-hui,/ în nãluciri de gânduri/ ºi
frunze amãrui,/ cu ceruri rotitoare/ ºi iarba
încâlcitã,/ pãmânt al nimãnui».
Cel mai apropiat colaborator al lui
Laurenþiu Oprea, jurnalistul ec. Cornel
Fugaciu, scria în prefaþa volumului „Punct
de vedere”: «Când apare o scriere, apare ºi
o speranþã a veºniciei noastre. Timpul nu ne
aºteaptã iar noi trebuie sã aducem
întotdeauna ceva pentru ceilalþi. Implicat
pânã peste poate în rezolvarea problemelor
celorlalþi, chiar dacã pentru el timpul se
scurge prea repede ºi este mereu insuficient,
Laurenþiu Oprea a aºteptat ca trenul sã
opreascã ºi în gara lui. Aici a staþionat o clipã
pentru ca, imediat, sã porneascã mai departe,
încãrcat cu neliniºtile sale. Dar, mai ales, cu
speranþele sale ... Laurenþiu Oprea ºi-a creat
din scris un mod de viaþã. Mai mult, a devenit
ºi este deja o stare de spirit în zona
Târnavelor. ªi mai departe. În lupta pentru
adevãr, pentru Mãria-Sa Adevãrul, la care a
visat toatã Viaþa. ªi visurile sale existã cãci,
fãrã visuri, nu poate gãsi Adevãrul. „O,

* În marea lui înþelepciune ºi
nemãrginita-i bunãtate, Dumnezeu a fãcut ca
pe noi, oamenii, sã nu ne doarã nici prostia,
nici mândria, nici rãutatea, nici necredinþa,
nici ticãloºia, nici hoþia, nici minciuna, nici
invidia, nici neîndemânarea, nici
nepriceperea, nici zgârcenia, nici duºmãnia,
nici neiertarea, nici intoleranþa, nici beþia, nici
preacurvia, nici încãpãþânarea, nici
puturoºenia ... Numai cã posesorul lor cautã,
cu dibãcie ºi în zadar, sã le ascundã de ochii
ºi gura lumii! Vizibile de admirat ºi de imitat
rãmânând doar deºteptãciunea, inteligenþa ºi
perseverenþa în toate cele bune: modestia ºi
bunãtatea, îndemânarea ºi talentul, cinstea
ºi sinceritatea, loialitatea ºi dãrnicia, credinþa,
simpatia, dragostea, iubirea, patriotismul,
compãtimirea,
hãrnicia,
talentul,
întrajutorarea, priceperea ºi cumpãtarea. Însã
ceea ce se vede ºi se aude la OM sunt
zâmbetul ºi râsul, cântecul, bucuria, durerea,
suspinul, strigãtul, tristeþea ºi plânsul. Toate
la un loc descriind calea de urmat dintre viaþa
zilnicã ºi cea de apoi, dintre ceasul morþii ºi
cel al Reînvierii!
* Oameni, pãmânturi, neliniºti! Trecuta
varã dogoritoare ºi secetoasã îºi prelungise
pãguboasele urme ºi dureri pânã târziu în
toamnã. Pãmânturile uscate ºi secãtuite de
atâta neploaie, de atât de mult soare ºi adieri
de vânturi fierbinþi, plugurile tractoarelor ºi
vitelor în zadar încercarã sã intre în brazdã
pentru însãmânþatul grâului. În atare
împrejurãri, am cunoscut un þãran care avea
darul, harul ºi nãravul din fire de a nu
cunoaºste odihna lucrului nefãcut bine ºi la
vreme potrivitã, cu toate cã se îndrepta spre

amurgul vieþii sale. Apoi, adeseori urca în
þintirimul de pe dealul de deasupra satului
sãu, unde îngenunchea ºi se ruga pentru cei
din morminte, cãindu-se de propriile pãcate,
ºtiind cã o poate face pânã în cel din urmã
ceas al vieþii sale. Pentru cã dupã moarte fiva prea târziu. ªi mai ºtia încã ceva acel bãtrân
plugar al acelui sat transilvan: cã oricine trece
pragul unei biserici a neamului românesc nu
face altceva decât sã intre în „tinda sfintelor
rugãciuni”. Iar el avea toate motivele din lume
ca sã se roage! Îºi pierduse soþia ºi copiii mult
prea devreme, iar tatãl ºi bunicii pieriserã fãrã
urmã în „bãtãlia cea mare a Stalingradului
sovietic”. Astfel cã, searã de searã, se ruga
Bunului Dumnezeu sã-i aline durerile
bãtrâneþilor ºi dorurile dupã cei dragi ai inimii
sale. Dupã care punea capul pe pernã,
aºteptând pacea nopþii. Ei, ce zici, cititorule
de gazetã?! Este cã acel om era un þãran
român adevãrat? Adicã: bun la suflet, omenos,
cinstit, trecut prin cultura cititului ºi auzitului!
Ziceri înþelepte, care mai de care
* Plecaþi din sat la lucrul trebuincios al
pãmântului din câmp, din plinã varã, soþii
þãrani fac douã lucruri aparent simple ºi
uºoare: ea sapã cu sapa cucuruzul ºi cartofii,
iar el coseºte cu coasa iarba înfloratã pentru
a o transforma în fân. Iar aceºti doi bãtrânei
aveau o casã frumos primenitã ºi o gospodãrie
bine rânduitã, lãudându-se cã sunt þãrani din
Þara Româneascã.
* Cred cã aþi observat cã, de cele mai
multe ori, oamenii buni dispar în morminte
fãrã a mai fi avut rãgazul necesar luãrii
rãmasului bun de la cei dragi inimilor lor.

Doamne, ce mult îmi iubesc destinul!” exclamã Laurenþiu Oprea. Iar destinul îi
rãspunde:
„Continuã sã lupþi cãci mai ai multe
de fãcut! ªi nu e prea mare înghesuialã
la facerea de bine.”
Razele soarelui se suspendã de lucruri.
Parcã plouã cu luminã. Dar lumina de unde
vine?
Cu siguranþã ºi din cuvânt. La Laurenþiu
Oprea viaþa e cuvânt ºi cuvântul devine viaþã.
Inevitabil „greºim când privim
oamenii din punctul nostru de vedere” –
mãrturiseºte scriitorul.
E ºi acesta un punct de vedere. Restul e
tãcere.»
Nu pot afirma cã l-am cunoscut pe
Laurenþiu Oprea! Încercând sã rememorez
puþinele momente de confesiune, îi compar
marele efort literar cu cel al membrilor
generaþiei pierdute, din Sibiul mijlocului de
secol XX. În acele vremuri de mare cumpãnã,
unul din liderii „Cercului literar de la Sibiu”,
poetul ºi eseistul Radu Stanca scria:
„Vãd toate mizeriile lumii,/ Vãd pânã ºi
morþii pe uliþi/ ºi ochii mei ca niºte suliþi/ Rup
masca de vis a minciunii” (Hebrietas
Cibiniensis).
Câþi medieºeni l-au cunoscut - cu
adevãrat – pe scriitorul Laurenþiu
Oprea?

Dupã decesul lui mi s-a spus cã are o fiicã,
Diana, cãsãtoritã în Bucureºti. Sincere
condoleanþe!
Tot acum, am af lat cã publicaþia
sãptãmânalã „Informaþia Sãptãmânii”,
dupã 25 de ani de apariþie neîntreruptã (5
oct. 1995 - 31 dec. 2019) - fiind cea mai
longevivã gazetã medieºanã din toate
timpurile - a încetat sã mai aparã, dupã 1
ianuarie 2020. Trecând în revistã titlurile
întregii opere - din care nu am avut acces
decât la „Legendele triste ºi ascunse ale
Moºnei” - îmi spun cã cea mai importantã ºi
valoroasã moºtenire a lui este „monografia”
Mediaºului,
filele
„Informaþiei
Sãptãmânii” putând reprezenta - pentru
generaþiile viitoare - un bogat izvor de
informaþii, despre viaþa cotidianã a þinutului
ºi lungul drum spre un destin european. În
vremurile în care societatea nu e pregãtitã
sã-ºi recunoascã valorile, sã ne amintim de
gândurile poetului ºi eseistului american
Ralph Waldo Emerson:
„A fi tu însuþi într-o lume care cautã în
mod constant sã te facã altcineva, este cea
mai mare realizare!”
S-a stins un mare scriitor ºi jurnalist
medieºan ºi cu toþii ar trebui sã spunem:
„Dumnezeu sã-l ierte ºi sã-l odihneascã!”
Marius HALMAGHI

* Despre un neºtiut om am auzit
spunându-se cã ºi-a irosit viaþa, timpul ºi
neodihna.
* Fiind un sat uitat de noroc, avea casele
gârbovite de timp, de nepãsare ºi de sãrãcie.
Ca urmare, era pãrãsit ºi uitat de fiii sãi
plecaþi în lumea largã. Aºa se face cã, din douã
în douã sãptãmâni, în bisericã slujea un preot
pensionar ºi navetist, ºcoala era fãrã dascãli
ºi elevi, poºta fãrã poºtaº, dispensarul fãrã
medic, pãºunile fãrã vite, pãmânturile fãrã
plugari. În vreme ce câinii nimãnui cutreierau
uliþele hãmesiþi de foame, fãrã a avea de la
cine cerºi o coajã de pâine, dar nici de a pãzi
ºi lãtra cu folos.
* De când mã ºtiu ascult, uimit de
plãcere, poveºtile din spatele lucrurilor vechi,
aflate în casele, ºurile, podurile, pivniþele ºi
atelierele bãtrânilor þãrani-meºteºugari ai
satelor româneºti.
* Un bãtrân agronom-zootehnist, cândva
cadru didactic universitar în Clujul transilvan,
s-a reintors în satul sãu natal pentru a-l
transforma în bine. El ºtiind cã în satul lui
drag încã se mai poate trãi sãnãtos ºi muri
creºtineºte.
* Ziua se afunda în întunericul înserãrii,
în vreme ce soarele înroºea cerul spre asfinþit,
pânã dincolo de orizont. Curând, peste
îndepãrtatul cãtun al satului de munte prind
a se zîri, din loc în loc, focurile arzânde din
curþile gospodarilor, încãlzind cu dogoarea lor
pânã ºi morþii care se odihnesc în mormintele
sãpate în preajma caselor urmaºilor
maramureºenilor cioplitori ai sfintelor Cruci
ºi Troiþe de la margini de uliþe de sate ºi

rãscruci de drumuri de hotãrnicie. Sunt acei
morþi, þinuþi aproape, în îngrijirea ºi amintirea
lor. Sunt bunii ºi strãbunii lor; moºi ºi
strãmoºi. Încã o dovadã cã vrednicul þãran
român încã mai are aºezare sufleteascã bunã!
Omul
* Trupul lui bolnav, îmbãtrânit ºi obosit,
îl chinuie chiar ºi acum. În ultima clipã a vieþii
sale. Ca urmare, insistent cautã rãspuns la
persistenta lui întrebare, rãmasã fãrã rãspuns
atâta amar de vreme:„Oare, ce motiv mai are
Dumnezeu sã mã mai þinã în viaþã?” ªi îºi
rãspunde tot el: „Probabil cã mi-a mai rãmas
ceva de fãcut, iar eu nu-mi aduc aminte ce
anume faptã bunã n-am fãcut ºi puteam s-o
fac!”
* Se spune cum cã acolo unde
deºteptãciunea suplineºte lipsa inteligenþei
ºi credinþa adevãratã în Dumnezeu, întâlnim
ºi multã prostie. Iar, prin analogie, cred cã
acolo unde este doar bunãtate aparentã, nu
sincerã ºi fapticã, e ºi multã ºi voitã rãutate,
duºmãnie ºi invidie între oameni. Uitaþi-vã
numai la ceea ce se petrece în aceastã lume
tot mai rânduitã ca nelumea!
* Frizerii au constatat ceea ce era evident
de constatat: cã toþi bãrbaþii au chelie. Numai
cã la unii capul le este acoperit cu mai mult
sau mai puþin pãr. De la caz la caz, acesta
putând fi negru, auriu, ºaten, alb, sur sau
roºcat! În consecinþã, pãrul natural sau cel al
perucilor le ascunde chiar ºi femeilor virtuala
ºi posibila lor chelie.

Omul, cu ale lui bune ºi rrele
ele

Ioan VULCAN-AGNIÞEANUL

SÃ CONSTRUIM O COMUNÃ FRUMOASÃ ÎN MEMORIA ÎNAINTAªILOR!
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VEI FI ÎNREGISTRAT GRATUIT ÎN CADASTRU ªI CARTEA FUNCIARÃ!
CE TREBUIE SÃ FACI

CE CÂªTIGI

|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

1. Vei fi înregistrat GRATUIT în cadastrul
ºi cartea funciarã;
2. Toatã lumea va ºti cã TU eºti proprietar;
3. Laºi moºtenire copiilor tãi o proprietate
SIGURÃ;
4. Poþi obþine credite bancare în timp
SCURT;
5. Poþi vinde proprietatea ta RAPID ºi sigur;
6. Eºti PROTEJAT de orice conflict legat
de proprietate;
7. Accesezi mai uºor FONDURI
EUROPENE.

CE FACEM NOI

|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

1. Mergi la punctul de informare;
2. Mergi la Primãrie cu actele de proprietate
pentru a obþine copii legalizate;
3. Pregãteºte actele necesare întãbulãrii ºi
înmâneazã-le echipei noastre;
4. Colaboreazã cu echipa noastrã atunci
când va veni la tine, permite-i accesul pe
proprietatea ta, verificã datele din fiºa de
date care îþi va fi prezentatã;
5. Mergi la Primãrie dupã afiºarea
rezultatelor lucrãrilor de cadastru ºi verificã
dacã informaþiile despre proprietatea ta sunt
corecte;
6. Depune cerere de rectificare dacã datele
publicate nu sunt corecte. Cererea de
rectificare poate fi fãcutã în termen de 60
de zile de la data publicãrii documentelor
tehnice ale cadastrului la sediul Primãriei
ºi pe pagina de internet a ANCPI.

1. Înfiinþãm puncte de informare pentru
tine;
2. Colectãm copii legalizate ale actelor
necesare întãbulãrii;
3. Împreunã cu tine identificãm limitele
proprietãþii tale;
Cu sprijinul conducerii
4. Facem public
Primãriei Comunei Moºna
statutul tãu de
proprietar;
- Primar: Eugen Roba
5. Întãbulãm gratuit
- Secretar: Emilia Roba
proprietatea ta.
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